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Plenum den 1 november 2011 kl. 12.00 
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Föredras ................................................................................................................................................................................ 1 
1 Talmansval (V 1/2011-2012) 

Val av talman 
Val av första vicetalman 
Val av andra vicetalman 

Plenum slutar ....................................................................................................................................................................... 3 

 

Plenum börjar 

Enligt 1 § i arbetsordningen ska den ledamot som längst har innehaft ett uppdrag som 

ledamot av lagtinget inta talmannens plats. Med anledning av detta har jag intagit tal-

mannens plats och under min ledning förrättas nu valet av en talman samt därefter var 

för sig val av en första och en andra vicetalman.  

Upprop. 30 lagtingsledamöter är närvarande.  

Föredras 

1 Talmansval (V 1/2011-2012) 

Val av talman 

Valet av talman och två vicetalmän förrättas enligt arbetsordningens 89 §, som föreskri-

ver att val av en enda person sker på så sätt att varje ledamot antecknar sin kandidat på 

en blank valsedel. Den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras 

vald. Uppnås inte en sådan röstövervikt förrättas ett nytt val mellan de två som vid den 

andra omröstningen har nått det högsta röstetalet. Vid denna omröstning förklaras den 

som har fått de flesta rösterna vald och om det uppkommer lika röstetal avgör lotten.  

Först förrättas valet av lagtingets talman. Valsedlar finns utdelade till alla lagtingsleda-

möter. Jag uppmanar ledamöterna att tydligt anteckna namnet på sin kandidat på val-

sedeln, både förnamn och efternamn.  

Valsedlarna avlämnas efter upprop. Konstateras att valurnan är tom.  

Upprop.  

Jag ber lagtingsledamöterna Aaltonen och Asumaa att biträda vid rösträkningen. 

30 röstsedlar har avgivits.  

Rösträkningen har visat att 26 röster har avgivits för Roger Nordlund, 1 röst för Britt 

Lundberg och ytterligare har 3 blanka röstsedlar avgivits.  

Eftersom lagtingsledamoten Roger Nordlund har fått mer än hälften av de avgivna rös-

terna, förklaras han härmed vald till lagtingets talman för arbetsåret 2011-2012.  

 
Val av första vicetalman 

Nu förrättas ett val av en första vicetalman. Valet sker på samma sätt och i samma ord-

ning som valet av talman. Jag ber lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på 

den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara 

tom.  
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Upprop.  

Jag ber lagtingsledamöterna Lindholm och Slotte att biträda vid rösträkningen. 

30 röstsedlar har avgivits.  

Rösträkningen har visat att lagtingsledamoten Gunnar Jansson har fått 29 röster och 

lagtingsledamoten Perämaa har fått 1 röst. Eftersom lagtingsledamoten Gunnar Jans-

son har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras han vald till lagtingets 

förste vicetalman för arbetsåret 2011-2012.  

 

Val av andra vicetalman 

Slutligen förrättas ett val av en andra vicetalman på samma sätt som de tidigare förrät-

tade valen. Jag uppmanar lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den 

utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom. 

Upprop. 

Jag ber lagtingsledamöterna Johan Ehn och Brage Eklund att biträda vid rösträkning-

en. 

30 röstsedlar har avgivits.  

Rösträkningen har visat att 28 röster har avgivits för lagtingsledamoten Roger Jansson 

medan 1 röst har avgivits för lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm respektive lag-

tingsledamoten.  

Eftersom lagtingsledamoten Roger Jansson har fått mer än hälften av de avgivna rös-

terna förklaras han härmed vald till lagtingets andra vicetalman för arbetsåret 2011-

2012. 

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

högtidliga försäkran enligt 10 § i arbetsordningen. 

Talman Roger Nordlund 

Jag, Kjell Roger Nordlund, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga 

ska upprätthålla den rätt, som enligt självstyrelselagen och grundlagen till-

kommer Åland och dess befolkning. 

Första vicetalman Gunnar Jansson 

Jag, Gunnar Jansson, försäkrar att jag som vicetalman efter all min förmåga 

ska upprätthålla den rätt, som enligt självstyrelselagen och grundlagen till-

kommer Åland och dess befolkning. Tack för förtroendet.  

Andra vicetalman Roger Jansson  

Värderade åldertalman, bästa kollegor! Jag, Roger Jansson, försäkrar att jag 

som vicetalman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt, som enligt 

självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning. 

Ålderstalman Barbro Sundback  

Bästa kollegor! Mitt uppdrag som ålderstalman är härmed fullgjort. Jag ber den nyvalda 

talmannen motta talmansklubban och överta ledningen av förhandlingarna. 

Talman Roger Nordlund  

Jag ber att få tacka ålderstalmannen för välförrättat värv, som vanligt. Tack så mycket! 

Jag ber samtidigt på det nyvalda presidiets vägnar att få tacka kollegorna för visat för-

troende. Vi sak göra vårt bästa för att förhandlingarna ska löpa så korrekt som möjligt. 
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Ett meddelande om valet av talman och vicetalmän kommer att sändas till landshöv-

dingen och landskapsregeringen enligt arbetsordningens 10 §. 

En gudstjänst med anledning av lagtingets öppnande hålls i dag kl. 13.00 i S:t Görans 

kyrka. Lagtingsledamöterna samlas utanför lagtingshuset kl. 12.45 för procession till 

kyrkan. Öppningshögtidligheten äger rum i dag kl. 14.00 i lagtingets plenisal, då repu-

blikens president förklarar lagtinget öppnat.  

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls idag klockan 15.30. Plenum är avslutat.  
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 Ålands lagting 
 

PLENARPROTOKOLL 
   

   M W-A 

 

Lagtingets högtidliga öppnande 1 november 2011 kl. 14.00 

Republikens President Tarja Halonen 

Ärade talman, bästa lagtingsledamöter! Mina hjärtliga gratulationer till Er för 

det förtroende ni har fått i valet av ålänningarna. Det är värdefullt. Er uppgift 

är också internationellt sett intressant eftersom Ålands självstyrelse har fun-

gerat väl och länge. Lagtinget å sin sida utgör självstyrelsens kärna. 

Det lönar sig att granska huruvida även ett väl fungerande system behöver 

uppdateras. En utredning om behovet att ändra självstyrelselagen pågår 

också som bäst. I statsminister Katainens regeringsprogram konstateras, att 

Ålands självstyrelse utvecklas och värnas i samarbete med landskapet Åland. 

Enligt programmet fortsätter moderniseringen av Ålands självstyrelsesystem 

och utredningen av behoven att ändra det. Gällande lagstiftning utgör enligt 

min åsikt en välfungerande utgångspunkt. En lyckad utveckling av självsty-

relsen förutsätter ett ömsesidigt förtroende och respekt mellan landskapet 

och riket. 

Relationerna mellan rikets president och Åland är mycket nära. Presiden-

ten är ju tvungen att överväga om presidenten ska använda sin vetorätt i 

fråga om landskapslagar som lagtinget godkänt. Presidentens beslutsfattande 

i fråga om gränserna för lagtingets behörighet att stifta lagar grundar sig på 

juridisk prövning, vilket poängteras av möjligheten att inhämta utlåtande av 

högsta domstolen.  

Under de senaste veckorna har frågor som varit besvärligare än i allmänhet 

behandlats. Senaste oktober måste jag först ta ställning till en landskapslag 

om radio- och televisionsverksamheten på Åland. Ålandsdelegationen och 

högsta domstolen noterade brister i lagen som kan vara av betydelse i fråga 

om yttrande- och näringsfriheten. Det var inte fråga om någon direkt konflikt 

med grundlagen, och inte heller någon överskridning av lagtingets behörighet 

i fråga om lagstiftning. Därför nöjde jag mig med att i min skrivelse till land-

skapsregeringen endast fästa uppmärksamhet vid behovet av att vidta åtgär-

der för att korrigera bristerna.  

Kravet att trygga de mänskliga rättigheterna, de grundläggande fri- och 

rättigheterna och rättsskyddet och iaktta god förvaltningssed, samt att re-

spektera internationell rättsordning gäller Åland likaväl som det övriga Fin-

land. Jag tror att Åland vill föregå med gott exempel i detta hänseende. 

Ännu mer huvudbry än föregående beredde den landskapslag som före-

drogs för mig följande vecka i oktober, det vill säga en ny lagtingsordning. 

Dess första kapitel kan till stora delar karakteriseras som deklaratorisk, och 

det var skäl att överväga i vilken mån bestämmelser av detta slag var nödvän-

diga i den lagen. Ålandsdelegationens majoritet ansåg att hela första kapitlet 

var alltför långtgående. Medlemmarna av en minoritet ansåg å sin sida att 

kapitlet i helhet var godtagbart. På grund av detta var det skäl att begära ett 

utlåtande av högsta domstolen. Högsta domstolen å sin sida ansåg att kapitlet 

var problematiskt, men trots det, att bara en del av kapitlet innebar en över-

skridning av behörigheten. Utlåtandet, som justitieminister Henriksson in-
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stämde med, var enhälligt och strävade, enligt min åsikt, också efter att be-

akta den rådande situationen i Ålandsdelegationen. 

Jag hoppas att man i framtiden kunde undvika dylika situationer. Självsty-

relsen är en levande relation som utvecklas med tiden. Förändringarna bör 

dock göras av vardera parten öppet och rejält, så att syftet med lagändringar-

na tydligt kommer fram. 

Ärade talman! Jag har personligen varit en stark förespråkare för den 

åländska självstyrelsen. I riket måste lagstiftaren och förvaltningen känna till 

Ålands särställning och grunderna för den, och beakta dem i sina beslut och i 

sin verksamhet. Också i allmänhet bör tryggandet av minoriteternas ställning 

anses som en hederssak för Finland. 

Finlands grundlag förutsätter att presidenten noga följer med frågor som 

berör Åland. Men jag har också gjort det på grund av mitt egna, starka in-

tresse. Som president - och ofta också tillsammans med min make - har jag 

regelbundet besökt Åland. Resorna hit har hört till de tjänsteuppdrag jag 

mest sett fram emot.  

När jag nu sannolikt sista gången besöker Åland på ämbetets vägnar vill 

jag i detta sammanhang tacka Ålands lagting, landskapsregeringen och land-

skapets administrativa myndigheter, statsförvaltningen på Åland, Ålands 

kommunförvaltning och hela den åländska befolkningen för ett gott och 

varmt samarbete under mina sammanlagt tolv år som president. 

Jag är övertygad om att samarbetet med min efterträdare kommer att fort-

sätta i en lika god anda. Vi vet inte, vilka förändringar, till exempel till följd av 

globaliseringen eller en ökad internationell integration, vi kommer att se i 

Finland och därmed också på Åland under de närmaste årtiondena. De kan 

inte äventyra de goda och fungerande relationerna mellan landskapet och ri-

ket, som tryggas genom grundlagen och folkrätten.   

Ärade talman, bästa ledamöter av lagtinget! Ålänningarna har gett er sitt 

förtroende. Jag önskar er vishet, tålamod och samarbetsförmåga, som ger 

framgång i ert arbete för landskapets och rikets bästa. Jag förklarar härmed 

lagtinget öppnat.  

Talman Roger Nordlund 

Värderade fru Republikens president! Den 9 juni nästa år firar självstyrelsen 

90 år. Självstyrelsen och det åländska samhället har under dessa 90 år ge-

nomgått flera viktiga utvecklingsfaser. I dag kan vi stolt säga att Åland är ett 

demokratiskt, modernt och öppet mångkulturellt samhälle med god livskvali-

tet och välfärd. Som jag ser det finns det två grundläggande faktorer som bi-

dragit till skapandet av dagens Åland. Den ena är självstyrelsen och den 

andra är det unika entreprenörskapet vars yttersta exponent är sjöfarten. 

Självstyrelsen har givit oss unika möjligheter att bygga vårt eget samhälle och 

därigenom möjlighet att ta tillvara den utvecklingskraft som finns bland be-

folkningen. Sjöfarten har givit oss ekonomiska resurser att skapa ett också i 

övrigt framgångsrikt näringsliv. Man skall inte heller underskatta den nytta 

det är för Ålands utveckling att vi alltid genom sjöfarten varit vana att röra 

oss på det internationella planet och där fångat upp idéer och utvecklings-

trender. 

Vi lever nu i en orolig ekonomisk period, men för den skull får vi inte låta 

oss slås ned utan tvärtom, det är nu vi politiker bör visa på vägar och skapa 

framtidstro.  
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När det gäller självstyrelseutvecklingen hade Ni fru President i Er tidigare 

kapacitet som justitieminister ett avgörande inflytande när dagens självsty-

relselag skapades i samarbete mellan Ålands och rikets politiker. Nu är det 

dags igen. Ett grundläggande och enigt parlamentariskt arbete har gjorts på 

Åland och politisk vilja och beredskap finns nu att gå vidare i samarbete med 

regering och riksdag. Ett modernt och välfungerande självstyrelsesystem är 

den absolut bästa garantin för fortsatt goda relationer mellan Åland och 

statsmakten. 

Fru President! Under Er tid som utrikesminister skapades den så kallande 

Kontaktgruppen mellan utrikesministeriet och landskapsregeringen i syfte att 

aktivare sprida information om hur Ålandsfrågan kunde lösas på fredlig väg, 

det så kallande Ålandsexemplet. Användandet och marknadsföringen av 

Ålandsexemplet har varit framgångsrikt och till nytta både för Finland och för 

Åland. Dagens seminarium är också ett exempel på det.  

Det finns flera andra områden inom vilka Finland som land kunde sam-

verka med Ålands självstyrelse på samma sätt till nytta för bägge parter. Ett 

exempel är sjöfarten där det finns unik kunskap och traditioner på Åland. 

Genom samverkan mellan statsmakten och Åland- och genom att utnyttja de 

möjligheter som en självstyrelse kan erbjuda- skulle vi tillsammans ha goda 

möjligheter att bli ledande inom sjöfart åtminstone inom Östersjöområdet. Vi 

skulle tillsammans kunna skapa tillväxt och framstå som det goda exemplet 

på gemensam utveckling. 

Ett annat exempel är vindkraften. Skulle vi här kunna hitta samverkans-

möjligheter kunde Finlands regering när det kommer utländska gäster be-

rätta att inom landets gränser finns ett självstyrt örike – där det blåser myck-

et- och som producerar så mycket vindenergi att man är självförsörjande till 

100 procent och också kan exportera en hel del förnyelsebar energi. Det 

skulle vara ett bra exempel inom Europeiska unionen som hela landet skulle 

ha nytta av och kunna känna stolthet över. 

Fru President! Jag tror att en utveckling i den här riktningen skulle under-

lättas av att Presidentens roll i Ålandspolitiken ytterligare skulle stärkas. Fin-

lands president har ett övergripande ansvar – både juridiskt och politiskt – 

också för Åland. Om det skulle finnas någon form av samrådsförfarande mel-

lan regeringen och ministerierna å ena sidan och presidenten när det gäller 

stora Ålandsfrågor skulle det antagligen på förhand gå att undvika onödiga 

konflikter och fokus kunde istället vara på utveckling och samarbete som är 

till nytta för både Finland och Åland. 

Värderade fru Republikens president! Som Ni själv konstaterade är det tro-

ligen sista gången under Er ämbetstid som Republikens president som Ni be-

söker Åland. Från Ålands lagtings sida har vi all anledning att ta det här till-

fället att till er framföra ett stort och varmt tack för allt Ni gjort för Åland och 

självstyrelsen. Ni har stått upp och respekterat självstyrelsen på ett både juri-

diskt och politiskt korrekt sätt även när det blåst hård och kall motvind. Det 

statsmannamässiga sätt ni hanterat Åland på i kombination med det intresse 

ni visat genom era många besök tillsammans med er make, doktor Arajärvi, 

har gjort ett djupt intryck på oss ålänningar och skapat förtroende. Jag vill 

också personligen tacka er, jag har haft förmånen att vara både lantråd och 

talman under er tid som president. Tack för alla goda diskussioner, det har 

känts tryggt med Er som president. 



  

8 

Värderade fru Republikens president! Jag vill avslutningsvis framföra lag-

tingets hälsning till Er och tacka för att Ni detta år valt att öppna lagtinget. 

Hälsningen gäller också Er make, doktor Arajärvi. 

Värderade herr landshövding! Ni har ett viktigt uppdrag när det gäller att 

leda de statliga verksamheterna på Åland och att vara ordförande i Ålandsde-

legationen. I uppdraget ingår det att främja goda relationer mellan självsty-

relsen och statsmakten, något som ni genom er erfarenhet har de bästa förut-

sättningar för.  

Som ni själv konstaterade vid lagtingets avslutning igår är det inte alltid så 

lätt att hitta den absolut rätta gränsen mellan självstyrelsens behörighet och 

statens behörighet, speciellt som samhällslivet hela tiden förändras och ut-

vecklas. I varje dynamisk självstyrelse finns det troligen en inre kraft att växa 

vilket säkerligen gör att även den nu påbörjade lagtingsperioden kommer att 

medföra självstyrelsejuridiska utmaningar. Men, vår gemensamma målsätt-

ning måste ändå vara – som republikens President nyss sade – förändringar 

bör dock göras av vardera parten öppet och rejält, så att syftet med lagänd-

ringarna öppet framgår. 

Jag ber Er framföra det nyvalda lagtingets hälsning till riksdagen samt 

statsrådet och dess medlemmar. 

Bästa lagtingskollegor! Enligt 3 § självstyrelselagen företräds landskapet 

Ålands befolkning i fråga om självstyrelsen av lagtinget. Våra främsta uppgif-

ter är att stifta landskapslagar, att fatta budgetbeslut och att kontrollera för-

valtningen samt att handlägga internationella fördrag och EU-ärenden. 

Vi har många stora och viktiga frågor framför oss. Ekonomin och syssel-

sättningen skall skötas, servicen till medborgarna skall tryggas och självsty-

relsen skall utvecklas – bara för att nämna något av allt det vi har framför oss. 

Men det kan också vara skäl att i det här sammanhanget påminna oss om 

att självstyrelsen är till för att bevara Åland svenskspråkigt. Enligt självstyrel-

selagens 36 § skall ämbetsspråket i stats- landskaps- och kommunalförvalt-

ningen vara svenska. Den språkliga utvecklingen i landet gör att det hela ti-

den blir svårare att få service och kunna kommunicera på svenska med olika 

myndigheter. Vår uppgift, tillsammans med landskapsregeringen, är att hela 

tiden bevaka att självstyrelselagens syfte efterlevs och där så inte sker komma 

med förslag till lösningar. 

 Ålänningarna har rätt att känna en språklig trygghet och ungdomarna 

skall kunna återvända efter sina studier och arbetsperioder utomlands i för-

vissning om att Åland är svenskspråkigt. 

Samtidigt som vi slår vakt om våra egna grundvärden bör vi också ha ett 

öppet och välkomnande sinnelag. Det internationella samfundet har varit po-

sitivt gentemot Åland och det är också vår skyldighet att bidra till en bättre 

värld. Vi är en minoritet som erhållit en positiv lösning och så gott vi kan bör 

vi visa solidaritet och också bidra till att andra människor i världen får det 

bättre. Bästa lagtingskolleger, jag önskar er arbetsglädje och framgång i ert 

viktiga uppdrag. 

Ärade fru lantråd, bästa ministrar! Det här är alltid en speciell tid vart fjärde 

år. Det har varit val, lagtingsgrupperna förändras, nya konstellationer upp-

står och regeringsförhandlingar pågår. Att då samtidigt med samma engage-

mang sköta arbetet i regeringen är krävande - men viktigt för Åland. Det 

finns hela tiden både stora och små frågor som behöver skötas så att ålän-
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ningarnas och Ålands intresse vårdas. Jag tillönskar er både kraft och energi 

för återstoden av er ämbetstid. 

Jag ber att genom er fru lantråd få skicka en hälsning från lagtinget till alla 

som arbetar i förvaltningen och runtom på Åland på landskapets alla olika 

arbetsplatser. Vi tillönskar alla arbetsglädje och framgång i sitt arbete. 

Bästa lagtingsdirektör, personal vid lagtingets kansli! Det är mycket nytt nu. 

Nytt lagting, ny lagtingsordning, nya arbetsordning och ny utskottsstruktur. 

Tur att vi har samma kompetenta personal som ser till att allting fungerar.  

Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete mellan lagtingsledamöterna och 

alla som arbetar vid lagtinget. 

Bästa representanter för massmedia! Jag hoppas att den nya lagtingsord-

ningen och arbetsordningen också för er skall innebära förbättrade möjlig-

heter att hålla allmänheten informerad om vad de politiska partierna tycker i 

olika frågor, att vi ska få klarare linjedragningar. Lycka till med ert viktiga ar-

bete att kritiskt granska makten. 

Härmed är lagtingets högtidliga öppnande till ända. Lagtinget samlas till ett 

kort arbetsplenum idag kl. 15.30. 
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Meddelande ........................................................................................................................................................................ 11 
2 Fastställande av antalet medlemmar i självstyrelsepolitiska nämnden 

Meddelande ........................................................................................................................................................................ 12 

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

 

Plenum börjar 

Namnupprop. 28 ledamöter är närvarande. 

Meddelande 

1 Meddelande om tiden för val av 

Lagtingets utskott 
Självstyrelsepolitiska nämnden  
Medlemmar i kanslikommissionen  
Representanter i Nordiska rådet 
 

Meddelas att  

- Kandidatlistor för val av de utskott som nämns i lagtingsordningens 20 § ska in-

lämnas till lagtingets kansli senast den 2 november klockan 15.00 och att valen 

förrättas vid plenum den 3 november 2011 klockan 13.00. 

- Kandidatlistor för val av medlemmar och ersättare i självstyrelsepolitiska nämn-

den inlämnas till lagtingets kansli senast den 2 november klockan 15.00 och att 

valet förrättas vid plenum den 3 november 2011 klockan 13.00. 

- Kandidatlistor för val av två medlemmar i kanslikommissionen ska inlämnas till 

lagtingets kansli senast den 2 november klockan 15.00 och att valen förrättas vid 

plenum den 3 november 2011 klockan 13.00. 

- Kandidatlistor för val av två medlemmar och två personliga ersättare för dem i 

Nordiska rådet ska inlämnas till lagtingets kansli senast den 2 november klockan 

15.00 och att valen förrättas vid plenum den 3 november 2011 klockan 13.00. 

 

Meddelas samtidigt att alla val avser valperioden 2011-2015 förutom valet av repre-

sentanter i Nordiska rådet som avser lagtingsåret 2011-2012. Antecknas. 

Meddelande 

2 Fastställande av antalet medlemmar i självstyrelsepolitiska nämnden  

Talmannen meddelar att lagtinget enligt 21 § i arbetsordningen i början av valperioden 

ska besluta om det antal ledamöter och ersättare som ska väljas till självstyrelsepolitiska 

nämnden. Presidiet har beslutat att föreslå samma antal som hittills för valperioden 
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2011-2015, det vill säga sju ledamöter, förutom talmannen, samt fem ersättare. Kan för-

slaget omfattas av lagtinget? Förslaget är omfattat. 

Meddelande 

Landshövding Peter Lindbäck  

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

republikens presidents framställningar om godkännande av dels avtalet med 

Macao om upplysningar i fråga om skatteärenden, dels avtalet med Seychel-

lerna om upplysningar i fråga om skatteärenden, dels avtalet med Costa Rica 

om upplysningar i fråga om skatteärenden samt dels protokollet och tilläggs-

protokollet om ändring av avtalet med Österrike för att undvika dubbelbe-

skattning och förhindra kringgåendet av skatt beträffande skatter på inkoms-

ter och förmögenhet samt dels till den Europeiska stadgan om lokal självsty-

relse fogade tilläggsprotokollet om rätten att delta i de lokala förvaltnings-

myndigheternas verksamhet. 

Talmannen 

Herr landshövding, tack för det. Lagtinget kommer att behandla dessa presidentfram-

ställningar på vederbörligt sätt och i enlighet med föreskrifterna i den nya lagtingsord-

ningen. 

Plenum slutar  

Nästa plenum hålls 02.11 klockan 13.00. Plenum är avslutat.  
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 Ålands lagting PLENARPROTOKOLL 
   

   M W-A 

 

Plenum den 2 november 2011 kl. 13.00 
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För kännedom .................................................................................................................................................................... 13 
1 Avtalet med Macao om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 1/2011-2012) 
2 Avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 2/2011-2012) 
3 Avtalet med Costa Rica om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 3/2011-2012) 
4 Avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning 

Republikens presidents framställning (RP 4/2011-2012) 
5 Till Europeiska stadgan om lokal självstyrelse fogade tilläggsprotokollet om rätten att delta i de 

lokala förvaltningsmyndigheternas verksamhet 
Republikens presidents framställning (RP 5/2011-2012) 

Plenum slutar ..................................................................................................................................................................... 14 

 

Plenum börjar 

Upprop. 27 ledamöter är närvarande. 

Talman Roger Nordlund och lagtingsledamoten Camilla Gunell anhåller om ledighet 

från dagens plenum på grund av möte med utrikesminister Jan Eliasson och lagtingsle-

damoten Torsten Sundblom anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av 

kommunalt förtroendeuppdrag. Beviljas. 

För kännedom 

1 Avtalet med Macao om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 1/2011-2012) 

Enligt lagtingsordningen 31 § 2 mom. ska talmannen utan dröjsmål översända en begä-

ran från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förplik-

telse, till landskapsregeringen för ett yttrande som bör föreligga när ärendet remitteras 

till ett utskott. Talmannen kan dock, om möjligt efter att ha hört talmanskonferensen, i 

ett enskilt ärende besluta att ett yttrande inte är nödvändigt.  

Eftersom lagtinget tidigare har behandlat ett antal fördrag med motsvarande innehåll 

har talmannen efter samråd med presidiet beslutat att ett yttrande inte är nödvändigt i 

fråga om den aktuella framställningen. Ärendet kommer därför att tas upp till remiss 

vid plenum 07.11.2011. 

2 Avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 2/2011-2012) 

På motsvarande sätt som i föregående ärende har talmannen beslutat att ett yttrande 

inte är nödvändigt varför ärendet kommer därför att tas upp till remiss vid plenum 

07.11.2011. 

3 Avtalet med Costa Rica om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 3/2011-2012) 
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Även i detta ärende har talmannen av samma skäl som i fråga om föregående ärenden 

beslutat att ett yttrande inte är nödvändigt. Ärendet kommer därför att tas upp till re-

miss vid plenum 07.11.2011. 

4 Avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning 

Republikens presidents framställning (RP 4/2011-2012) 

Enligt den tidigare nämnda bestämmelsen i lagtingsordningen 31 § 2 mom. ska talman-

nen utan dröjsmål översända en begäran från presidenten om lagtingets bifall till ikraft-

trädande av en internationell förpliktelse, till landskapsregeringen för ett yttrande som 

bör föreligga när ärendet remitteras till ett utskott. Landskapsregeringen ska behandla 

ett sådant ärende i skyndsam ordning. 

 Talmannen har beslutat sända ärendet till landskapsregeringen för ett yttrande. Ären-

det upptas därför för remiss vid ett senare plenum.  

5 Till Europeiska stadgan om lokal självstyrelse fogade tilläggsprotokollet om rätten att 

delta i de lokala förvaltningsmyndigheternas verksamhet 

Republikens presidents framställning (RP 5/2011-2012) 

På motsvarande sätt som i fråga om föregående ärende har talmannen har beslutat 

sända detta ärende till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendet upptas därför för 

remiss vid ett senare plenum.  

Plenum slutar  

Nästa plenum hålls 03.11.2011 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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 Ålands lagting PLENARPROTOKOLL  
   

   M W-A 

 

Plenum den 3 november 2011 kl. 13.00 
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Föredras .............................................................................................................................................................................. 16 
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(V 5/2011-2012) 
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5 Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i kanslikommissionen 

(V 6/2011-2012) 

Föredras .............................................................................................................................................................................. 17 
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Föredras .............................................................................................................................................................................. 18 
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Plenum slutar ..................................................................................................................................................................... 18 

 

Plenum börjar 

Upprop. 28 ledamöter är närvarande. 

Lagtingsledamöterna Margaret Lundberg och Tom Grahn anhåller om ledighet för da-

gens plenum på grund av kommunala förtroendeuppdrag.  Beviljas. 

Föredras 

1 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i lag- och kulturutskottet 

(V 2/2011-2012) 

Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och en-

ligt arbetsordningens 96 § verkställs det därför inte någon särskild valförrättning utan 

de kandidater som upptas på listan förklaras valda.  

Ordinarie medlemmar: 

1.  Ltl Roger Slotte 

2.  Ltl Runar Karlsson 

3.  Ltl Margaret Lundberg  

4.  Ltl Göte Winé 

5.  Ltl Wille Valve 

6.  Ltl Gun-Mari Lindholm 

7.  Ltl Axel Jonsson  
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Ersättare: 

 8.  Vtm Gunnar Jansson 

 9.  Ltl Christian Beijar 

10. Ltl Åke Mattsson 

11. Ltl Fredrik Karlström  

12. Ltl Anders Eriksson  

Antecknas. 

Föredras 

2 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i finans- och näringsutskottet 

(V 3/2011-2012) 

Även här har endast en kandidatlista lämnats in och följande personer förklaras valda. 

Ordinarie medlemmar: 

1.  Ltl Jörgen Pettersson 

2.  Ltl Tony Asumaa 

3. Ltl Tom Grahn 

4.  Ltl Camilla Gunell 

5.  Ltl Johan Ehn 

6.  Ltl Mika Nordberg  

7.  Ltl Brage Eklund 

Ersättare: 

 8.  Ltl Jan Salmén 

 9.  Ltl Anders Englund 

10. Ltl Torsten Sundblom 

11.  Vtm Roger Jansson  

12. Ltl Danne Sundman 

Antecknas. 

Föredras 

3 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i social- och miljöutskottet 

(V 4/2011-2012) 

Även här har endast en kandidatlista lämnats in och följande personer förklaras valda. 

Ordinarie medlemmar: 

1.  Ltl Jan Salmén 

2.  Ltl Torsten Sundblom 

3.  Ltl Carina Aaltonen 

4.  Ltl Christian Beijar 

5.  Ltl Åke Mattsson 

6.  Ltl Fredrik Karlström  

7.  Ltl Anders Eriksson 
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Ersättare: 

8.  Ltl Harry Jansson 

9.  Ltl Rauli Lehtinen  

10. Ltl Göte Winé   

11. Ltl Igge Holmberg  

12. Ltl Gun-Mari Lindholm 

Antecknas. 

Föredras 

4 Val av 3 ordinarie medlemmar och 2 ersättare i justeringsutskottet 

(V 5/2011-2012) 

Även här har endast en kandidatlista lämnats in och följande personer förklaras valda. 

Ordinarie medlemmar: 

1.  Ltl Tony Asumaa 

2.  Ltl Johan Ehn 

3.  Ltl Brage Eklund 

Ersättare: 

4.  Ltl Christian Beijar 

5.  Ltl Gun-Mari Lindholm 

Antecknas. 

Föredras 

5 Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i kanslikommissionen 

(V 6/2011-2012) 

Även här har endast en kandidatlista lämnats in och följande personer förklaras valda. 

Ordinarie medlemmar: 

1.  Ltl Barbro Sundback 

2.  Ltl Danne Sundman 

Ersättare: 

3.  Ltl Jörgen Pettersson 

4.  Ltl Mika Nordberg 

Antecknas. 

Föredras 

6 Val av ordinarie medlemmar och ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden 

(V 7/2011-2012) 

Vid plenum den 1 november 2011 beslöt lagtinget på förslag av presidiet att det ska ingå 

sju ordinarie medlemmar förutom talmannen i självstyrelsepolitiska nämnden. Ef-

tersom endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid 

och kandidatlistan upptar sex ordinarie medlemmar föreslår presidiet att lagtinget ska 

besluta att det istället ska ingå sex ordinarie medlemmar i självstyrelsepolitiska nämn-

den. Kan förslaget omfattas? Förslaget är omfattat. 
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Enligt arbetsordningens 96 § verkställs det därför inte någon särskild valförrättning 

utan de kandidater som upptas på listan förklaras valda. 

Ordinarie medlemmar: 

1.  Ltl Harry Jansson 

2.  Vtm Gunnar Jansson 

3.  Ltl Barbro Sundback 

4.  Vtm Roger Jansson 

5.  Ltl Danne Sundman 

6.  Ltl Axel Jonsson 

Ersättare: 

7.  Ltl Gun-Mari Lindholm 

9.  Ltl Rauli Lehtinen  

10. Ltl Camilla Gunell  

11. Ltl Wille Valve  

12. Ltl Anders Eriksson 

Antecknas. 

Föredras 

7 Val av 2 medlemmar och personliga ersättare för dem i Nordiska rådet 

(V 8/2011-2012)  

Även här har endast en kandidatlista lämnats in och följande personer förklaras valda. 

Ordinarie medlemmar:   

1.  Ltl Wille Valve  

2.  Ltl Anders Eriksson  

Ersättare: 

3. Ltl Harry Jansson 

4. Ltl Margaret Lundberg 

Antecknas. 

Plenum slutar  

Nästa plenum hålls måndagen den 7 november 2011 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum slutar ..................................................................................................................................................................... 20 

 

Plenum börjar 

Upprop 28 ledamöter är närvarande. 

Lagtingsledamoten Harry Jansson anhåller om ledighet för dagens plenum på grund av 

deltagande i BSPC-möte och lagtingsledamoten Wille Valve anhåller om ledighet på 

grund av sjukdom.  Beviljas.  

Meddelande 

Enligt lagtingsordningens 18 § består lagtingets talmanskonferens av presidiet och ut-

skottens ordförande samt av en ledamot från var och en av de lagtingsgrupper som an-

nars inte skulle vara företrädda i talmanskonferensen. Talmannen meddelar härmed att 

Obunden samlings lagtingsgrupp har utsett lagtingsledamoten Mika Nordberg till med-

lem i talmanskonferensen och att Ålands Framtids lagtingsgrupp har utsett lagtingsle-

damoten Anders Eriksson till medlem i talmanskonferensen.  Antecknas. 

Efter mötet i talmanskonferensen meddelas vidare att remissdebatten planeras till 

måndagen den 21 november med början kl. 13.00 och fortsätter tisdagen den 22 no-

vember med början kl. 09.30 och pågår tills debatten tar slut. Antecknas.  

Remiss 

1 Avtalet med Macao om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 1/2011-2012) 

Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-

skott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas enligt motiveringarna efter avslutad dis-

kussion. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Diskussion. Ingen diskussion. 
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Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget 

är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.  

Remiss 

2 Avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 2/2011-2012) 

Talmannen föreslår att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget 

är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Remiss 

3 Avtalet med Costa Rica om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 3/2011-2012) 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget 

är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

För kännedom 

4 Förslag till budget för år 2012 

Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2011-2012) 

Ärendet upptas för remiss måndagen den 21 november 2011. 

5 Produktion av genetiskt modifierade växter 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2011-2012) 

Ärendet upptas för remiss onsdagen den 9 november 2011. 

6 Införande av centraleuropeisk tid 

Ltl Danne Sundmans åtgärdsmotion (MOT 1/2011-2012) 

Ärendet upptas för remiss onsdagen den 9 november 2011. 

Plenum slutar  

Nästa plenum hålls den 9 november 2011 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 



  21 

 

 Ålands lagting PLENARPROTOKOLL  
   

   M W-A 

 

Plenum den 9 november 2011 kl. 13.00 

Plenum börjar ..................................................................................................................................................................... 21 

Remiss ................................................................................................................................................................................ 21 
1 Produktion av genetiskt modifierade växter 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2011-2012) 

Remiss ................................................................................................................................................................................ 44 
2 Införande av centraleuropeisk tid 

Ltl Danne Sundmans åtgärdsmotion (MOT 1/2011-2012) 

Plenum slutar ..................................................................................................................................................................... 49 

 

Plenum börjar 

Upprop. 29 ledamöter är närvarande. 

Lagtingsledamoten Wille Valve anhåller om ledighet för dagens plenum på grund av 

sjukdom. Beviljas.  

Remiss 

1 Produktion av genetiskt modifierade växter 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2011-2012) 

Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-

skott ett ärende ska remitteras. Beslutet ska enligt motiveringarna fattas efter avslutad 

diskussion. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Diskussion.  

Minister Torbjörn Eliasson 

Herr talman! Bästa publik, det är trevligt att se några nya och nygamla ansik-

ten. Det här ärendet gäller GMO-lagstiftningen. 

Herr talman! Den avgående landskapsregeringen har beslutat att till lag-

tinget så här i elfte timmen överlämna ett lagförslag om produktion av gene-

tiskt modifierade växter. Det har vi gjort i övertygelsen om att det är en be-

ställning som ska expedieras så snabbt som möjligt och som vi tror att har 

förutsättningar att omfattas av lagtinget.  

Med EG-medlemskapet följde krav på lagstiftning om genetiskt modifie-

rade organismer. I enlighet med kraven på reglering överlämnade landskaps-

styrelsen i oktober 1995 en framställning till lagtinget med förslag till blan-

kettlag. Rikets gentekniklag föreslogs med vissa avvikelser bli tillämplig i 

landskapet. Högsta domstolen fann att landskapet saknar behörighet i de re-

glerade frågorna, vilket också blev Republikens presidents ståndpunkt. Slut-

satsen blev att förslaget enligt 27 § 42 punkten självstyrelselagen hänfördes 

till rikets behörighet, trots att gentekniken i viss mån sågs beröra områden 

som hör till landskapets behörighet. Rikets gentekniklagstiftning gäller 

följaktligen i landskapet. Att reda ut behörighetsfrågorna var det första som 

lagberedaren lade ner rätt mycket arbete på innan man kunde skrida till ver-

ket och göra det här förslaget.  



  

22 

Samexistensrekommendationen beaktar emellertid ekonomiska aspekter 

för producenter. Det ligger i jordbrukets och handelns intresse att tillgodose 

konsumentintresset, med hänsyn till produktpris och marknadsföring. Land-

skapsregeringen bedömer att landskapet har lagstiftningsbehörighet i dessa 

samexistensfrågor i enlighet med 18 § 15 och 18 punkterna självstyrelselagen. 

Frågorna rör jord- och skogsbruk samt tillvaratagande av jordbruksmarks, 

skogsmarks och fiskevattens produktionsförmåga. Enligt 18 § 7 punkten 

självstyrelselagen har landskapet dessutom lagstiftningsbehörighet i frågor 

om näringsverksamhet.  

Herr talman! Syftet med den här lagen är att hindra spridning och in-

blandning av genetiskt modifierade grödor i andra grödor och känsliga bioto-

per samt att förebygga de ekonomiska skador som inblandning kan orsaka. 

Lagförslaget har utformats i enlighet med EG-kommissionens rekommendat-

ioner om samexistens mellan å ena sidan GMO-odling samt å andra sidan 

konventionell och ekologisk odling. Av rekommendationerna framgår bl.a. att 

de begränsande åtgärderna ska stå i proportion till ändamålet, dvs. till det 

särskilda skydd som konventionella och ekologiska lantbrukare behöver. 

Åtgärder som enligt lagförslaget ska kunna vidtas är bl.a. förbud och be-

gränsningar vid odling av genetiskt modifierade sorter som är att hänföra till 

utövande av näring. I lagförslaget finns bl.a. bestämmelser som förpliktar 

verksamhetsidkare att anmäla produktionen till landskapsregeringen, infor-

mera grannar samt som förpliktigar till att för en viss odlad gröda iaktta 

skyddsavstånd. Där ingår också krav rörande rengöring av maskiner, utrust-

ning, transportmedel och lagerutrymmen. Utöver sådana förebyggande be-

stämmelser finns också i förslaget krav på återställande åtgärder vilka ska ut-

föras av en verksamhetsidkare som upphör med odling av genetiskt modifie-

rade växter. Genom tillsyn kan också övervakas att nödvändiga åtgärder iakt-

tas.  

Det kan tilläggas att förslaget bygger i väsentliga delar på en proposition 

som Finlands regering lämnade den 13 november 2009. Riksdagen remitte-

rade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, till vilket miljöutskottet läm-

nade ett utlåtande den 19 januari 2011. Lagen förföll dock, såsom inte slutbe-

handlad av riksdagen under valperioden, när den nya riksdagen tillträdde. 

Herr talman! Ekologiska odlarna på Åland anordnade för ca ett halvt år 

sedan ett seminarium där GMO-problematiken var huvudämnet. Jag och mil-

jöminister Katrin Sjögren deltog då från landskapsregeringen. Trots att det 

inte ens är aktuellt att odla GMO-produkter på Åland så finns det en mycket 

stor oro för att genmodifierade grödor ska tas in till landskapet och därför har 

vi i nuläget ett behov att lagstiftningsvägen reglera och begränsa denna od-

lingsform.  

Landskapsregeringen väntade länge på att EU skulle ge medlemsländerna 

rätten att själva besluta om, alternativt helt förbjuda, GMO-odling. Eftersom 

svaret från EU dröjde, det har fortfarande inte kommit kan noteras, så lovade 

jag på mötet med ekologiska odlarna att så snabbt som möjligt ta fram den så 

kallade samexistenslag som nu ligger på era bord. Enkelt uttryckt så förbju-

der denna lag inte GMO-odling, det får man nämligen inte göra, men gör ge-

nom särskilda bestämmelser och skyddszoner sådan odling i praktiken myck-

et svår. En central roll spelar även våra äppelodlares pollinerande och ho-

nungsproducerande bin. Eftersom bina inte ska få komma till och suga ur 

genmodifierade blommor så är skyddsavståndet i den här lagframställningen 
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två kilometer till närmaste biodling. De 40 bisamhällen som idag är spridda 

över hela landskapet, utom i Brändö, har alltså i praktiken stor betydelse för 

att hålla GMO-grödor borta från åländska marker. 

Lagförslaget har slutligt sammanställts efter en remiss under tiden 16 sep-

tember till den 24 oktober 2011. Remissen har gått till Pro Agria hushåll-

ningssällskapet, Ekologiska odlarna på Åland, Ålands biodlarförening, Ålands 

producentförbund, Ålands natur och miljö och Ålands näringsliv. Efter re-

missen gjordes några mindre förtydliganden så att remissinstanserna skulle 

vara nöjda med resultatet.  

I 32 § i lagförslaget konstateras att inom landskapets behörighet är åländsk 

lagstiftning att betrakta som nationell. Detta förslag måste ses mot bakgrun-

den att det inte enligt EG-domstolen i överensstämmelse med gemenskaps-

lagstiftningen är möjligt att nationellt genom lagstiftning helt förbjuda odling 

av genetiskt modifierade växtsorter, som godkänts för odling inom gemen-

skapen och lagligen släppts ut på marknaden. 

I en insändare i dagens Ålandstidning skriver Ekologiska odlarna på Åland 

att lagförslaget inte uppfyller det ursprungliga syftet “att inte den ekologiska 

odlingen, biodlingen och den åländska naturen äventyras”. 

Föreningen påpekar även att deras förslag till förbättringar inte hörsam-

mats. Till det vill jag säga att vi tacksamt har tagit emot alla synpunkter och 

försökt göra det bästa möjliga för helheten och för att uppnå syftet med lagen. 

Lagförslaget skickas nu till kommissionen som har tre månader på sig att 

komma med eventuella invändningar. Vi hoppas och tror att den ska klara 

granskningen eftersom vi utgått ifrån vetenskapligt vedertagna fakta vid fast-

ställandet av skyddszonerna.  

Om lagtinget godkänner denna lagframställning och kommissionen inte 

har invändningar så har Åland en GMO-lag som lagtinget kan fastställa efter 

de här tre månaderna och som gör det mycket svårt att i praktiken odla gen-

manipulerat. Skulle vi skruva upp kraven högre utan att ha vetenskapliga be-

lägg så riskerar vi back från kommissionen och står helt utan skydd. Det 

skulle vara det sämsta scenariot. Det är viktigt att komma ihåg att lagen kan 

justeras, i den ena eller andra riktningen, om omständigheter och förutsätt-

ningar ändras längre fram. Vad framtiden har i sitt sköte vet vi emellertid 

icke idag! 

Jag vill speciellt tacka lagberedare Olle Ekström för ett snabbt och kvali-

tetsmässigt gott arbete. Tack, herr talman! 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Herr talman! Jag förstår rädslan som finns för GMO-odling, att det är 

ett problem och att vi behöver ta ställning från lagtingets sida. Samtidigt 

är GMO en bransch som det forskas hemskt mycket i för tillfället. 

Hur ser minister Eliasson på att vi eventuellt med den här lagstift-

ningen kan ställa oss offside på ett sådant område där det kan finnas en 

stor framtid för utveckling? 

 Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Precis som jag sade i mitt anförande så finns det en 

stor rädsla och det förstår man när det gäller genmanipulation. Jag tror 

att vi helt naturligt är rädda för sådant. Det kan även göras på ett 

mindre bra sätt för mänskligheten, men det kan också utnyttjas på ett 
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mycket bra sätt. Just därför har vi lagt nivån på det här sättet. Jag sade 

också att om framtiden kan vi ingenting sia, vi vet inte vad som händer. 

Det kan komma någonting om 10-15 år som visar sig vara väldigt bra.  

Den här samexistenslagen låser ju ingenting, lagen gör det just i dags-

läget möjligt att hantera det här på bästa möjliga sätt. Framtiden vet vi 

ingenting om och det går att ändra på en lag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Jag fastnade på detta som står på sidan 14 i själva texten:” EU-

kommissionen ska granska regelverket om det är förenligt med gemen-

skapsrätten”. Är det här något nytt förfarande att vi från lagtinget skickar ner 

de lagframställningar som vi bereder här till kommissionen för att de ska titta 

på det före vi skickar det till presidenten? Jag har åtminstone inte tidigare 

under mina fyra år reagerat på det här förfaringssättet. Vi har i tidigare fattat 

beslut om snus och annat som senare har visat sig att kommissionen inte 

tycker om. Hur kommer det här sig?   

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag har också funderat på det här. Jag talade med tjäns-

temännen om det. Vi har notifieringsförfarandet och det vet ni alla hur det 

går till. Innan man börjar med någonting som eventuellt inte skulle fungera 

enligt EU-lagarna så ska det notifieras på förhand.  

Jag fick förklaringen att nu behandlar lagtinget det här och samtidigt 

skickas förslaget till kommissionen. Kommissionen har tre månader på 

sig. Om inte kommissionen kommer med några invändningar under 

dessa tre månader så då anses det vara grönt och då kan lagtinget ta det 

här. Den förklaringen fick jag. Om utskottet exempelvis ändra på någon-

ting då måste man skicka ner den ändringen också. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Om vi tar någon annan lagframställning inom något annat område, är 

det samma regelverk då? Ska det också skickas ner till EU-

kommissionen? Fortfarande har jag inte fått klart för mig om det är nå-

gon del i det här lagpaketet som knyter till något speciellt regelverk? 

Varför tillämpa det nu om vi inte tillämpar det annars?  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Jag kan inte alla sådana detaljer, vilket jag villigt erkänner. 

Den här förklaringen har jag fått, men det är väl något som utskottet kan 

titta på. Det viktigaste är vi att får till den här lagen så fort som möjligt 

och att vi följer de regler som finns.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Inledningsvis förklarade minister Torbjörn Eliasson att 

han uppfattade den här framställningen som en beställning som ska ex-

pedieras snabbt. Det får mig att tänka på att regeringen inte verkar 
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handla självständigt i den här frågan. I ett parlamentariskt system är det 

regeringen som bär ansvar för alla sina handlingar och beslut.  

Jag skulle vilja veta vad minister Torbjörn Eliasson och regeringen 

egentligen tycker. Är det här viktigt för regeringen? Eller är det igen 

kommunalstyrelsen som är i farten? 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Det är självklart att vi står bakom det här. Jag berät-

tade att den uttryckliga beställningen från de ekologiska odlarna kom 

för ett halvt år sedan. Man ville att jag skulle ge ett svar på när vi kan få 

fram en lag. Jag lovade då att vi skulle försöka hinna med det under den 

korta period som var kvar och det har vi hunnit med. Den här lagfram-

ställningen står naturligtvis hela regeringen enigt bakom.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag skulle vilja ta upp det här dubbla förfarandet. Precis 

som tidigare här anser jag att det är värt för utskottet att granska det. 

Aldrig någonsin har vi haft parallella ordningar så att lagtingets lag-

framställningar samtidigt har kontrollerats någonstans ute i världen. 

Det verkar nog mycket konstigt. Om lagtinget skulle ändra någonting så 

då ska vi meddela till Bryssel att vi inte egentligen menade det första 

utan vi menade det andra. Nej, herr talman, det verkar inte som om re-

geringen skulle ha kontroll över den här processen.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Regeringen har fullständig kontroll över den här pro-

cessen, nu är det lagtinget som tar vid och det är lagtinget som får ta be-

slut i frågan. Jag kan tänka mig att den här modellen är till för att vi ska 

vinna tid.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack, herr talman! I framställningen på sida 3 skriver landskapsregeringen 

helt riktigt att; ”med genmodifiering kan medvetna ändringar göras i arvs-

massan hos växter och djur. Traditionell avel och växtförädlingar har på ett 

liknande sätt skapat icke naturliga ändringar i ärftliga egenskaper, det har 

dock skett över flera generationer.” Detta motsäger man sedan på sidan 6, 

att något genmodifierat inte finns Åland och det har ju åtminstone funnits 

genmodifierat i många decennier redan.  

Har landskapsregeringen i samband med den här framställningen 

kartlagt vad som kan finnas och vad som finns de facto när det gäller 

både genmodifierade produkter och genmanipulerade produkter?  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag är lite osäker på vad jag ska svara på det här och 

vad vtm Roger Jansson egentligen menar? Kanske han tänker på han-

deln, att det finns i handeln? Nej, jaha vad som odlas. Jag kan tyvärr 

inte svara på den frågan.  
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! I så fall hoppas jag att utskottet ser på den frågan. Det 

finns en ganska stor gråzon mellan genmodifiering och genmanipule-

ring. Jag tycker att man av den här framställningen inte kan läsa ut vad 

det är som man vill, inte förbjuda, utan motverka, eftersom den här grå-

zonen finns som är ganska markant, särskilt när det gäller växter. Det 

kan gälla t.ex. potatis som lever i den här gränszonen.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag är tacksam för de synpunkterna. Det här är 

någonting som utskottet kan titta vidare på. Mycket av det som gäller 

genmanipulation är väldigt komplicerat. Även lagstiftningen är rätt så 

komplicerad. Jag är tacksam om utskottet tittar på det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag tror att det är en hel del i den här framställningen som 

vi får titta på utskottet. Om jag förstår resonemanget rätt så är det inte 

en lag som förbjuder GMO-grödor. Det är en lag som försöker förhindra 

spridning och inblandning av GMO-grödor. Jag tolkar det på det sättet 

att på grund av, som ministern sade och som det står, rikets lagstiftning 

följer följaktligen i landskapet som hörande till rikets behörighet, det är 

väl därför som man har gjort den här gränsdragningen. 

Jag fäste mig vid det som står i det andra stycket under punkt 2: ”Av 

behörighetsfördelningen i självstyrelselagen framgår att riket har för-

behållits lagstiftningsbehörigheten rörande omständigheter som förut-

sätter en särskild naturvetenskaplig sakkunskap hos de berörda myn-

digheterna”. Var i självstyrelselagen hittar man något sådant stadgande?  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Det här är en lång process. Man startade processen 1995. 

Lagberedningen höll rätt mycket på att reda ut detta med behörigheten. 

Just när det gäller samexistenslag kom man fram till att vi har lagstift-

ningsbehörigheten.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Har man en särskild kompetens så då hör det per automatik till riksmyndig-

heterna, det är ett väldigt märkligt resonemang. Sedan hänvisar man vidare 

till 27 § 42 punkten. 42 punkten lyder; ”övriga angelägenheter som enligt 

grundsatserna i denna lag skall hänföras till rikets lagstiftningsbehörighet.” 

Det är detta som jag brukar kalla för slasktratten i 27 §. Det som riket anser 

att ålänningarna inte riktigt kan sköta då hänvisar man till den här paragra-

fen.  

Kan man verkligen utgå ifrån att om det finns en särskild kompetens 

som man anser att behövs så hör det till rikets behörighet? 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag kan inte utreda det här just mera nu. Det här får 

utskottet också titta på. Men det här har vi kommit fram till och därför 
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ligger förslaget på det här sättet. Men det är bra att utskottet också tittar 

på det så att vi får det utrett. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Tack, herr talman! Jag har en fråga som gäller detta med skyddszoner 

till biodlingar. I 5 § säger man att det ska vara 2 000 meter skyddszon 

till i odlingar. I 10 § och i detaljmotiveringarna står det; ”skyddsavstån-

det 5 000 meter beaktar såväl hur långt pollen normalt kan föras med 

vinden respektive hur långt bin normalt kan flyga från sina kupor.” 

Man har alltså två olika avstånd i den här lagstiftningen. Sedan i ett be-

slut från EU-domstolen, som kom den 6 september, så säger man att det 

behövs en säkerhetszon på upp till 30 kvadratkilometer, dvs. 3 kilome-

ter. Nu har vi tre olika säkerhetsavstånd här. Vad är det egentligen som 

är rätt? 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Det tror jag att jag vet lika lite som ltl Carina Aalto-

nen. Det är väldigt svårt att säga vad som är rätt. Vi har utgått ifrån upp-

gifter som är vetenskapligt bekräftade. Vi tror att förutsättningarna för 

att man ska kunna få en sådan här lag att gå igenom i EU är att man 

grundar det på vetenskapliga uppgifter. Därav uppgiften på 2 000. Upp-

giften på 5 000 handlar om information. Jag behöver kanske ett särskilt 

anförande för att reda ut hur det är tänkt där. Det är två kilometer plus 

två kilometer plus en kilometer. I princip handlar det om: Upp till 2 000 

ingen odling, mellan 2 000 och 5 000 information och efter 5 000 bör 

man inte göra någonting, där är det bara att odla.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Jag tycker ändå att man skulle ha gått in för ett skyddsav-

stånd på 5 000 meter. Att sedan EU-domstolen har gått in för ett 

skyddsavstånd på 3 000 meter är ju också bra. De måste ju också bygga 

sina domstolsbeslut på vetenskapliga grunder. De biodlare som jag har 

talat med kan med säkerhet säga att de har haft svärmar som har tagit 

sig ungefär 5 000 meter från sin bikupa. Vad som är vetenskapligt och 

inte tycker jag nog är ett arbete för utskottet att försöka ta reda på så att 

vi kan höja skyddsavståndet till 5 000 meter. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Vi är ju alltid lite större, bättre och starkare här på 

Åland. Vi har väl kraftigare bin också som kan flyga längre. 

Nu har vi utgått ifrån de uppgifter som vi har när det gäller veten-

skapliga undersökningar. Då är det 2 000 meter som gäller. Det är ju 

ingenting som hindrar att man tittar på det här. Vi kan ju göra en egen 

vetenskaplig undersökning här på Åland, precis som vi gjorde med sjö-

fåglarna, bara för att få fram nya fakta. Det här går då i så fall att ändra, 

men vi måste kunna visa på vetenskapliga fakta. Jag tycker inte att vi 

ska riskera hela den här lagen bara för att vi drar till för mycket och får 

tummen ner i kommissionen. 
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Rauli Lehtinen 

Herr talman! Förslaget till landskapslag om produktion av genetiskt modifie-

rade växter är länge efterlängtad. Saken har debatterats minst tio år här på 

Åland. En namnlista med nära 3 000 underskrifter inlämnades år 2008 till 

landskapsregeringen. 

 Ålands Producentförbund arrangerade 25 februari 2008 ett välbesökt 

GMO-seminarium och senast 9 april 2011 ett diskussionstillfälle tillsammans 

med Ekologiska Odlarna på Åland r.f. Alla politiska partier på Åland torde 

vara eniga för att skapa Åland till en GMO-fri zon. Konsumenterna och pro-

ducenterna är lika eniga. 

Näringsminister Torbjörn Eliasson höll sitt löfte! I det nämnda diskuss-

ionstillfället lovade han på ltl Barbro Sundbacks entydig fråga, att göra sitt 

bästa för att få på hösten till behandling lagförslag som förbjuder, alternativt 

reglerar strängt genmanipulerade grödor på Åland. Även rubriken blev enligt 

publikens önskan. Istället för att tala om samexistens skriver man i klartext: 

produktionen av GMO-växter. Vad har terminologin för betydelse? Tänk om 

man t.ex. talade istället för självstyrelse om samexistens! 

I lagförslagets allmänna motiveringar finns ett par grundläggande fel. 

Kanske man rent rutinmässigt skriver att förslaget inte har några negativa 

följder för bevarandet av naturens mångfald och för att trygga människornas 

hälsa. Vi får också läsa att traditionell avel och växtförädling har på ett lik-

nande sätt skapat icke naturliga ändringar i ärftliga egenskaper. 

Genmanipuleringen är de facto ett av de farligaste hoten mot den biolo-

giska mångfalden. Genom att konstgjort skapa supertoleranta växter, vilka 

motstår extrem torka, skadeinsekter, växtsjukdomar och t.o.m. höga doser 

bekämpningsmedel, konkurrerar man ut naturliga växter och på köpet nyt-

tiga insekter och mikro-organismer.  

Också den ekonomiska modellen kring gentekniken leder ytterligare näst-

an till totalt enspårig odling. Teknologin är extrem kostsam och dagens pa-

tentsystem lämnar fältet enbart till multinationella storföretag att utnyttjas. 

Här löser man inte heller världens problem med sociala orättvisor, hungers-

nöd eller miljöförstörelse. 

Genteknologins påverkan på människornas hälsa är ännu idag ett osäkert 

kapitel, svagt forskat och dokumenterat. Vi har fått erfara att vissa livsmedel 

med kloning i bakgrunden har orsakat mystiska sjukdomar. 

Genmanipulering och traditionell avel skiljer sig bl.a. på det att människan 

nu har ympat DNA-sekvenser från mikro-organismer och t.o.m. från djur i 

växternas genetiska kedjor. 

Det hade varit möjligt att modigt helt utesluta produktion av genetiskt mo-

difierade växter på Åland, så som vi kan läsa på sidan 5, fjärde kapitel.  Åland 

är av havet väl avgränsat geografiskt område med speciell havspåverkad kli-

mat, har egenartad och småskalig odlingsmönster, givna växtföljder och 

gårdsstrukturer med familjejordbruk. Utan all tvivel skulle totalförbudet stå i 

proportion till ändamålet, d.v.s. skyddet av ekologiska eller konventionella 

lantbrukarens särskilda behov. Isolation och särdrag kan också vara en 

styrka. 
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När man nu inte valde denna väg, får vi fokusera oss till frågan om skydds-

avstånden. I lagförslaget bestämmer man sig om 70 meters och maximalt två 

kilometers skyddsavstånd, den senare ifråga om avstånd till biodlingar. Våra 

biodlare vet att bina flyger lätt fem kilometers sträckor. Bikuporna på Åland 

ligger tätt i landskapet. Med lagstadgat skyddsavstånd på fem kilometer från 

GMO-odling kunde man garantera hela fasta Åland som GMO-fritt område.  

För övrigt vill jag inte upprepa alla övriga välformulerade och motiverade 

argument som eko-odlarna och biodlarna samt Ålands Natur och Miljö har 

presenterat oss, senast 10 oktober i år medelst en presskonferens. Det kom-

mer säkert fram under utskottsbehandlingen.  

Herr talman! Detta ämne lämpade sig väl för mitt första anförande i lag-

tinget, som man brukar kalla jungfrutalet. I religiösa sammanhang kallar 

man skapandet av liv utan att könsdelningen är involverad, precis som det 

sker i genmanipuleringen, jungfrulig födelse. Genmanipuleringen ligger filo-

sofiskt sett i gråzonen mellan religion och vetenskap, men i båda perspektiv 

som negativ aspekt: Människan leker Gud eller forskarna behärskar inte kon-

sekvenserna på tekniken med hänvisning till evolutionens och ekosystemets 

naturlagar, lika med själva livets mysterium. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag håller med den oro som ltl Rauli Lehtinen hyser. 

Som jag sade i mitt anförande så är det mycket osäkerhet inbyggt i det 

här. Det skulle ha varit modigt, sade ltl Lehtinen, om vi hade förbjudit 

det helt och hållet. Visst skulle det ha varit modigt men då skulle vi inte 

ha fått någon samexistenslag. Den är i varje fall ett bra mellanting och 

en ganska stor bit på vägen, tycker jag. Det går inte att utesluta för det 

godkänner inte kommissionen. 

Det är samma sak när det gäller skyddsavstånden. Utskottet får väl 

titta på det. Vi har kommit fram till två kilometer, som vi tror att kan gå 

igenom kommissionen. Därför har vi satt två kilometer.  

Ltl Rauli Lehtinen, replik 

Herr talman! Mellanting är precis just vad det är. Jag ser att det har 

gjorts mycket arbete. Det är en fin framställning med många paragrafer. 

Enligt min tolkning kunde man ha förbjudet och fått EU:s stöd också för 

det, när de skriver på förhand att man kan göra så regionalt. Det borde 

ha varit möjligt att gå direkt den vägen. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Under två års tid har man diskuterat i rådet om möjligheten att man 

skulle ge varje medlemsland rätt att själv besluta och förbjuda, men man 

har inte kommit fram där. Det är kanske t.o.m. en risk att det går åt 

andra hållet. 

Ltl Rauli Lehtinen, replik 

Herr talman! Jag har förstått att det alltid är två nivåer när det gäller 

EU-diskussioner. Det är nationella nivån och det är helt korrekt som 

ministern säger. Men sedan har man den regionala aspekten, som man 

ofta talar om men som inte är så självklar. Där får man alltid kämpa för 

att få fram den. Jag har förstått att Åland är en region, vi borde kämpa 
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för att vi är en region och att vi har självbestämmanderätt också inom 

EU.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Det var ett mycket vackert jungfrutal som ltl Rauli Lehtinen 

precis höll här. Det är väldigt lätt att hålla med honom i allt det som han sade. 

Att GMO-lagen finns på vårt bord är ett resultat av ett digert arbete från 

bl.a. engagerade och oroliga eko-odlare, konsumenter, politiker och biodlare. 

Regeringen har förstås nu också satt in en sista växel innan mandatperiodens 

slut. 

Det har funnits ett politiskt samförstånd. Producentförbundet har varit 

med, ekoodlarna och minst tio procent av Ålands befolkning har stött tanken 

på ett GMO-fritt Åland. Det var ju det som var målet. Har vi då nått målet 

nu? Nja, jag instämmer med ltl Rauli Lehtinen när han säger att vi faktiskt 

kunde ha gått först och gått in för att vi skulle stifta en lag där vi säger att 

Åland är helt GMO-fritt och sedan skulle vi ha fått ta processerna och konse-

kvenserna i EU. På andra områden har vi också försökt driva vår egen linje 

både när det gäller snuset och när det gäller sjöfågeljakten. 

Det här som handlar om människors, djurs och miljöns framtida hälsa och 

överlevnad tycker jag verkligen borde ha varit i fokus. Vi hade kunnat gå in 

för det. 

Nu har vi istället en samexistenslag där man har satt in väldigt, väldigt 

många regleringar som mer eller mindre omöjliggör eller försvårar betydligt 

för den eventuella jordbrukare som kanske skulle vilja prova på detta med 

GMO. 

Trots det så finns det tre paragrafer som väcker frågor. Den ena paragrafen 

var upp här i en replik redan; 5 §, om skyddsavstånd vid odling av GMO-

växter som kan korspollineras. Här finns det faktiskt en väldigt stor oro från 

bland annat biodlarna om att 2 000 meter inte räcker till. 

I utslaget från EU-domstolen, som kom för drygt en månad sedan, säger 

man att det ska vara 30 kvadratkilometer säkerhetszon för att skydda bisam-

hällena mot pollen från GMO- grödor. Det här är ju faktiskt en stor seger för 

alla som inte tror på gentekniken. Det kommer att innebära att det blir ett di-

rekt hinder för GMO-odlingen inom EU:s gränser. I EU säger man tre kilo-

meter och två kilometer säger vi på Åland. Jag tycker att vi i utskottet borde 

testa om vi inte kan föra in fem kilometer, med det argumentet att vi faktiskt 

har kraftigare bin. Minister Eliasson pratade om att vi var ”välkare” på Åland 

och vi har faktiskt väldigt hälsosamma bin.  

Evira har gjort en undersökning i bisamhällena på Åland och konstaterat 

att man denna sommar inte har hittat något varoakvalster i de åländska bi-

samhällena. Man kan tycka att det här med bin bara är en hobby eller en bi-

syssla, men precis som ministern sade så har binäringen en enorm betydelse 

för trädgårdsodling och speciellt för vår äppelodlare. På Åland finns också ett 

lokalt bryggeri som skulle kunna köpa upp all honung som produceras på 

Åland och använda det i en dryck. Det finns ett engagemang och ett intresse. 

Vi har en unik produkt. Dessutom exporteras de åländska bidrottningarna 

bl.a. till Island eftersom det inte finns något annat område i Europa som har 
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helt varoafria bisamhällena. Varoafria områden finns någonstans i innersta 

Afrika och i Australien. Vi ska vara väldigt stolta över att vi är varoafria. Vi 

ska göra allt för att skydda de åländska bina. 

Om vi går till 10 § i lagförslaget så är det precis som ministern förklarade. 

Detta med 5 000 meter bygger på 2 000 meter + 2 000 meter + 1 000 meter. 

Det blir lite konstigt när det står att man ska informera biodlarna med biku-

por inom 5 000 meter från en odling. 

Jag vill också fästa uppmärksamhet på datumet som nämns. Den som od-

lar GMO-grödor ska i god tid, senast den 1 februari, innan odlingen inleds, ge 

en skriftlig dokumentation till andra odlare inom odlingsområdet. Men det 

här är alldeles för sent. Det borde vara 1 november. Med alla EU-handlingar 

och sådant så behöver man får veta det i god tid. Den 1 februari är ganska 

sent, speciellt för eko-odlare som ska beställa sina frön bortifrån. Det datu-

met borde ändras till den 1 november. 

Nästa paragraf, 32 §, där begränsar man odlingen av GMO- växter. Man 

säger här att man inte ska tillåta GMO-odling i sådana områden som har 

fredningsskydd i deras omedelbara närhet, naturskyddsområden eller Natura 

2000-områden. Vi vet inte vad omedelbar närhet innebär. Hur långt bort är 

det? Borde man inte också skydda den vanliga naturen som inte omfattas av 

naturskyddsområde eller Natura 2000-område? Här tycker vi att det är lite 

väl begränsat. Man borde också föra in skyddsavstånd till den vanliga naturen 

och inte bara till naturskyddsområden och Natura 2000-områden. 

Jag sitter själv med i social- och miljöutskottet. Vi kommer nu att behandla 

det här ärendet. Jag instämmer i det som ltl Sundback sade; nog är det ju ett 

märkligt förfarande att det här lagförslaget nu går till EU. Vi borde ju ha fått 

behandla förslaget klart här i lagtinget och göra ändringar för att sedan skicka 

dem vidare till EU för granskning.  

Jag tycker att det här är en bra början, men vi har nog en hel del jobb i ut-

skottet att göra innan det här är helt färdigt. Tack. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Carina Aaltonen säger att vi borde ha gått först 

och vi borde ha testat att förbjuda det här. Man kan ju ha olika uppfatt-

ningar om vad som är rätt. Det är klart att visst kan man försöka göra så 

också. Men vi har gjort den bedömningen att det här är det säkraste sät-

tet. Men vi kan i varje fall säga att vi är först i Finland, Sverige har inte 

det här, så vi är faktiskt unika i Norden nu om vi antar den här lagstift-

ningen. 

Jag tycker det är jätteroligt att vi på Åland har de starkaste och 

snabbaste bina. Jag skulle rekommendera att innan man sätter in fem 

kilometer ska man göra en vetenskaplig undersökning och testa om det 

verkligen är på det viset, så att vi har siffror på det. Annars kan det gå 

som med sjöfågeljakten, vi måste kunna bevisa det vetenskapligt. Det är 

det som EU går på.  

Ltl Carina Aaltonen, replik  

Herr talman! Vi skulle inte ha varit helt först med att utlysa oss som ett 

GMO-fritt område. Det finns över 3 000 GMO-fria områden i Europa, 

t.ex. Bayern är en sådan region som har utlyst sig som GMO-fri. Det 

finns också kommuner i Finland som är GMO-fria och likadant i Sve-
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rige. Jag tycker inte att vi skulle ha varit helt avvikande. Men vi kanske 

är först i Norden som har en sådan här samexistenslag, men det är inte 

samma sak. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! I 4 § och 5 § står det i sista momentet; ”landskapsre-

geringen kan för avgränsade biotoper som bedöms vara särskilt käns-

liga och skyddsvärda besluta om skyddsavstånd med minst 1 000 me-

ter från odling av genetiskt modifierade växter som kan korspolline-

ras”. Det här ger faktiskt också en möjlighet där man från fall till fall kan 

fatta beslut. 

 Ltl Carina Aaltonen, replik  

I utskottet kommer vi att försöka ta fram vetenskapliga belägg för att bin 

faktiskt kan flyga längre än två kilometer. Om man i EU:s domstol har 

hittat belägg för att det behövs en radie på 30 kvadratkilometer så måste 

det också bygga på något. Jag är övertygad om att vi kommer att få fram 

siffror så att vi kan höja gränsen från 2 000 meter till 5 000 meter. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mika Nordberg 

Herr talman! Det är lite roligt med hela den här lagframställningen med 

tanke på att obunden samling lämnade finansmotion nr 28/2008-2009. I 

motiveringen står det så här; ” landskapet kommer under året med med-

delandet till lagtinget om hur landskapet ska ställa sig till så kallade GMO-

grödor och en konsekvensanalys av ställningstagandet till dessa”. Det här 

var min första motion under den förra lagtingsperioden som blev godkänd. 

Det här är en av de produkterna som vi nu behandlar idag. Jag får tacka land-

skapsregeringen för idogt arbete. 

Tittar vi på hela den här GMO-debatten så precis som ett mynt så har den 

flera sidor. Det finns vissa skrämmande sidor med GMO som gör att man 

funderar på att det kan vara en ekonomisk vinst att vara lite försiktig när det 

gäller att införa det här. Samtidigt, som det har framkommit tidigare i den 

här debatten, finns det positiva sidor med GMO; framtagande av insulin för 

dem som har sockersjuka. För forskningens del är det tillika positivt med 

GMO. Man får bara erkänna att så är det. 

Möjligheten till olika avstånd för att skydda odlarnas sinsemellan är väl 

något som tidigare har framkommit. Social- och miljöutskottet behöver titta 

på om det är tillräckligt idag eller om det går att ha fem kilometer långa av-

stånd. Det beror ju förstås på lite vad man odlar. Bina har ju en väldigt stor 

påverkan för äppelodlarna när det gäller själva pollineringen. Jag ser idag att 

GMO-fritt har en ekonomisk fördel jämfört med att införa det. 

Jag tror att vi från obunden samlings sida inte är omöjliga, om det i fram-

tiden skulle visa sig att det kommer en GMO-produkt som skulle vara av stor 

ekonomisk betydelse, att Åland skulle kunna odla den produkten. Det är ju 

ingenting som säger, även fast den här lagstiftningen tas nu, att i framtiden 

om 5-10 år så kanske vi kan titta på det här på nytt och göra en ändring i så 

fall. Men just nu är det en övervikt när det gäller en ekonomisk fördel att ha 

det GMO-fritt. 
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Den andra saken som tidigare fick mig personligen att reagera på hela äm-

net var frågan om äganderätten till det skapade. Har jag förstått det rätt så 

har man det även inom skogsprodukter, t.ex. björken finns som en variant. 

Det fungerar på det viset att det bolaget som äger patenten till GMO-björken 

kan även göra anspråk på björkar som finns i naturen. Låt oss säga att vi har 

en skogsägare som bestämmer sig att på en åker plantera en ny GMO-

björkskog. Om björkskogen kontaminerar sig till grannens skog, så kanske ef-

ter 20-30 år kommer företaget som äger själva GMO-björken och knackar på 

dörren och gör anspråk på den skogsägare som aldrig har haft någonting med 

GMO att göra. Det blir en intressekonflikt där, vem äger skogen?  

Det finns absolut skäl att titta på det här och kanske inte hasta iväg utan 

istället ha en mera restriktiv hållning till det här. Jag har också sagt tidigare 

att det är fullt möjligt, precis som Svalbard fungerar som en fröbank att sä-

kerställa en utsädesmöjlighet vid kärnkraftsolyckor och annat. Varför skulle 

inte vi på Åland kunna göra en profit på att kunna vara ett utsädesområde där 

vi odlar utsäde som jag i min värld tycker att vi skulle kunna få ett bättre pris 

för den dagen det blir ont om utsäde.  

Jag tycker att social- och miljöutskottet får titta på de olika frågeställning-

arna som kommer fram här och så får vi möjlighet att fortsätta debattera äm-

net efter social- och miljöutskottets behandling. 

Ltl Rauli Lehtinen, replik 

Herr talman! Ltl Nordberg filosoferar lite med nyttan, riskerna och 

genmodifieringen. Riskerna får mig att tänka på säkerhetsprincipen. 

När jag var i skolåldern pratade man mycket om atomkraften. Under 

kriget hade det varit en hemsk, skadlig kraft. Sedan började man prata 

om att mänskligheten kommer att få mycket nytta av det. Nu efter 50 år 

ser man att det inte var så entydigt nyttigt ändå. Man kan föra samma 

resonemang när det gäller genmanipulation. Jag tror att genmanipulat-

ionen är lika stor naturkraft som atomkraften var. Vi ska vara försiktiga!  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Det okända har alltid sina risker och fördelar. Du nämnde kärnkraften, 

det är ju väldigt olyckligt när det händer kärnkraftsolyckor. Men tillika 

skulle vårt samhälle inte se ut såsom det ser ut idag utan tillgång till den 

elproduktion som kärnkraften de facto har gjort det möjligt. Precis som 

jag nämnde tidigare i mitt anförande så är insulinet en produkt av 

GMO-forskning. Det finns positiva sidor och det finns negativa sidor. En 

försiktighetsprincip tycker jag att vi kan anamma i det här ärendet utan 

att vi låser in oss i ett hörn och säger för alltid nej.  

Ltl Rauli Lehtinen, replik 

Tack, herr talman! Med det här resonemanget kommer man att fokusera 

på säkerhetsavståndet. Man borde kanske vara lite generös med avstån-

den så att det inte går som med atomkraften. Nu först när det har hänt 

olyckor så börjar vi tänka på riskerna. För en gångs skull skulle mänsk-

ligheten kunna vara försiktig lite på förhand.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Jag tycker att social- och miljöutskottet bör titta mera på att vi har torrt 

på fötterna när vi kommer med den slutgiltiga lagframställningen. Att vi 
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har fakta på vad som gäller angående zonerna med kilometrarna. Social- 

och miljöutskottet har ett gediget arbete framför sig. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen, replik  

Herr talman! Jag blev lite betänksam över ltl Nordbergs anförande. 

Först var det ltl Mika Nordbergs finansmotion och han hade en del frå-

geställningar. Sedan fick man i anförandet veta att det här mest är en 

ekonomisk fråga. Om det kommer en gröda som man kan odla så då kan 

man ändra på samexistenslagen och ta bort den. Vems ekonomi värnar 

ltl Mika Nordberg om? Är det biodlarnas och eko-odlarnas ekonomi så 

då borde vi absolut inte kunna ändra på den här lagstiftningen. Att vi 

verkligen är GMO-fria är en överlevnadsfråga om vi ska kunna ha ett 

ekologiskt Åland i framtiden.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Vems ekonomi jag företräder borde vara ganska tydligt och 

klart med tanke på det ämbete som jag innehar som lagtingsledamot. 

Jag är ansvarig för samhällets ekonomi. Tittar vi på Ålands historia så 

har Chipsen varit en av de stora arbetsgivarna på Åland. Chipsen har 

gjort en stor insats när det gäller arbetsplatser, när det gäller skattein-

täkter och främjande av näringslivet i sin helhet. Vi har idag senast fått 

en ekonomisk information om hur våra samhällen i Europa och omvärl-

den utvecklas. Vi har en större utgiftspost än vad vi har intäkter idag. Då 

måste vi även titta på intäktssidan. Hur kan vi generera skatter till sam-

hälle för att ha råd med den service som samhället ska erbjuda? 

Ltl Carina Aaltonen, replik  

Herr talman! Allt kan faktiskt inte mätas i pengar. Människornas hälsa 

och matsäkerheten är oerhört viktiga saker. Jag tror faktiskt också att 

det kan gynna det åländska samhället på sikt att vi som en isolerad ö-

värld kan ha som argument; att på Åland har vi ren och frisk mat utan 

inblandning av bl.a. GMO. Det kommer att bli eftertraktat i framtiden 

och det är det redan idag. Att man ens öppnar upp sådana här diskuss-

ioner om att man kan ta bort den här lagen om det visar sig att någon 

med större ekonomiska intressen kommer och knackar på dörren. Jag 

tycker inte att vi borde föra några sådana resonemang överhuvudtaget. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Ja, det är ju så att om vi i framtiden ställer oss inför att antingen öppna 

upp för att kunna ha en genmanipulerad produkt i det åländska sam-

hället som ger oss skatteintäkter för att kunna fortsätta att ha skolan 

öppen, för att fortsätta erbjuda god sjukvård och för att fortsätta med 

skärgårdstrafiken, då måste man kunna titta på en sådan här fråga igen. 

Man kan inte låsa sig i sten för all framtid. Från obunden samlings sida 

så är vi med på att vi har en restriktiv hållning till det här, men vi säger 

inte att vi för all framtid i sten kommer att hålla oss till ett absolut nej 

till all form av GMO. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Om jag filosoferar lite runt det här; för en politiker är 

det verkligt svåra att kunna balansera ekonomiska fördelar mot hän-

synstagande till människor och miljö. Vi behöver tillväxt och vi behöver 

leva i takt med naturen för att inte utplåna den. Det här är jättesvårt. 

Därför finns det möjligheter i den här lagen, precis som i andra lagar, att 

ändra i framtiden om omständigheterna förändras, vilket jag sade i mitt 

anförande. Om framtiden vet vi faktiskt väldigt lite. Vi vet inte vad som 

kommer att hända. Jag tycker att vi ska vara öppna för förändringar, ta 

ställning till dem i den mån de kommer och så får man fatta nya beslut 

om det behövs.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Jag tycker att det var en bra sammanfattning. Jag understöder 

den. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund 

Herr talman! Jag tror att det mesta har sagts om vad den här lagen egentligen 

handlar om och teknikaliteterna runt den. Det här är ett lagförslag som byg-

ger på att vi ska en beredskap den dagen genmanipulerade grödor börjar od-

las på Åland. Det bygger på att man är ute i tid och har regler som man ska 

följa.  

Det har sagts mycket här. Jag fastnade för vissa saker. Mitt ursprungsanfö-

rande har jag frångått flera gånger för det är onödigt att upprepa saker och 

ting. Jag tänker lite kommentera litteratur som jag har läst när det gäller 

genmanipulation. 

Det har sagts mycket om bina. Jag har skrivit ner att bina är livet och det är 

ju faktiskt så. Jag såg på ett TV-program från Kina där man av olika orsaker 

har utrotat all biodling. Äppelodlarna fick gå och självpollinera all odling för 

att man överhuvudtaget skulle få äppel. Jag hoppas att vi inte ska uppleva 

även det här på Åland. Men tillika finns det en intressekonflikt i det här. Om 

det tas fram en äppelsort som minskar möjligheterna att bekämpa t.ex. skorv 

eller andra bekymmer med äppelodlingen så då blir det en valfråga mellan 

odlarna. Var ska odlaren hålla fast vid? Ska han hålla fast vid den sort som 

fordrar bekämpning eller ska han välja en äppelsort där slipper fara och 

spruta bekämpningsmedel alla nätter. Det är inte lätt för den som är odlare 

samtidigt som det kommer ekonomiska aspekter in i hela tankeverksamhet-

en.  

Samma är det för de ekologiska odlarna, t.ex. när man får fram potatissor-

ter som begränsar. Det finns delvis potatisar idag också som är framtagna ge-

netisk på konventionellt sätt. Men det kan ju komma flera sorter som mot-

verkar bladmögel och alla andra sjukdomar som man har större bekymmer 

med, än vad man har med de sorter som odlas konventionellt. Det här kom-

mer säkert att komma i framtiden.  
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GMO och genmodifiering är en form av genteknik som omfattar ändring av 

arvsmassan i en organism. Ordet genmanipulation betyder samma sak, men 

är värdeladdat eftersom manipulation antyder omoraliska syften. Genmodifi-

ering betyder förändring av generna. Man kan ändra på en organisms egen-

skaper antingen genom att sätta in gener eller genom att förhindra att gener 

kommer till uttryck. Båda metoderna kallas genmodifiering. När man föränd-

rar generna hos en organism ändrar man dess arvsanlag och i vissa fall dess 

egenskaper. 

Det är nämligen generna som indirekt bestämmer organismens biologiska 

egenskaper. Till exempel bestämmer en växts gener i fall den får tillräckligt 

med sol, näring, om den är hög eller låg och om den bär många eller få fruk-

ter och blommor.  

Genteknik kan göra det möjligt att plocka ut en önskad egenskap från en 

växt och överföra den till en annan växt. Man kan t.ex. plocka ut den gen som 

bestämmer att en viss växtart har en hög halt av vitamin C och överföra den 

genen till en annan växtart. På så sätt förhöjer man mottagarväxtens halt av 

vitamin C.  

Genteknik gör det också möjligt att överföra gener och därmed egenskaper 

mellan organismer som inte kan korsas på naturligt sätt. Det här vet man 

idag. Men vad vi alla som sitter här kanske är mest oroliga för är att vi inte vet 

vad följderna av gentekniken betyder. Vilka följder har det för arvsmassan i 

framtiden när alla dessa växter, djur och fiskar kan manipuleras med gentek-

nik? Det finns en fisk i Amerika som odlas på prov idag så att den växer kon-

stant hela tiden. Tillväxten ökar mycket mera än för samma art som inte är 

genmanipulerad. Det här är provodling och på försök. Folk som har ätit fis-

ken har konstaterat att den fisken är mycket fetare och inte lika smaklig. Men 

fisken växer konstant oberoende av årstid och temperatur och har en mycket 

större avkastning. Det är sådana här aspekter som vi inte känner till vilken 

påverkan de på oss och gemene man är orolig för det. Därför tycker jag att det 

är bra att den här lagen kommer. 

Jag skrev ner en kommentar när det blev diskussion om bina. Ett sätt att 

vara säker på att det aldrig kommer genmanipulerat utsäde på Åland är att 

förtäta bisamhällena. Då klarar man upp skyddszonen så att man aldrig kan 

odla. Det blir bara större nytta. 

Jag läste att lagen förföll i riksdagen i och med att valperioden gick ut. Vad 

händer med den här lagen om vi antar den, den går till kommissionen för 

godkännande och sedan kommer lagen till presidenten för godkännande när 

Finland inte har en egen lag? Blir lagen förkastad? Den finska lagen kan ju 

ännu ändra i innehållet som avviker mycket från den här lagen. Det är helt 

klart att vi ska våga stå för vår egen lag. Men det är en annan sak om vi sedan 

får en förståelse från presidentens sida. Det återstår att se. 

Det här var några kommentarer och reflektioner runt den här lagen som vi 

vill framföra. Jag vill tydligt och klart säga att vi anser att lagen är bra, men 

det finns också intressekonflikter i framtiden. Tack.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Jag vill tacka ltl Eklund för ett bra anförande. Vi vet faktiskt 

inte vilka följderna blir av genmanipulerade produkter, vilket är ännu 

viktigare att vi har en försiktighetsprincip i det här. 
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När det gäller lagstiftningen så tycker jag att det är viktigt att vi från 

Åland sänder en tydlig signal att vi inte är intresserade att vara ett test-

område för att ta hit olika GMO-produkter. Har vi gång tagit hit produk-

terna så får vi dem inte härifrån.  

Sedan när det gäller olika äppelsorter, marknaden vill inte idag ha 

GMO-produkter om de kan välja. Självklart, som jag sade i mitt anfö-

rande, om det visar sig att det kommer en äppelprodukt som skulle vara 

av väldigt stor betydelse så får man väl titta på det om 10-20 år igen.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Herr talman! Jag håller med Mika Nordberg. Jag tycker också att man 

ska framstå som att man vågar lagstifta om det här och stå för det som vi 

skriver ner. Han har också rätt när det gäller konsumenterna. Det är 

egentligen konsumenterna som ska mota Olle i grind för att inte GMO-

produkterna ska komma in. Konsumenterna har ett stort ansvar. Ställer 

konsumenterna kraven så finns det inte heller någon som köper produk-

terna som odlas. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen, replik  

Herr talman! Jag tycker att det är hedervärt att ltl Brage Eklund försva-

rar ett GMO-fritt Åland. Som tidigare ganska stor konventionell jord-

brukare visar det här också att det finns ett engagemang inte bara hos 

eko-odlarna, biodlarna och miljörörelsen. Också de konventionella jord-

brukarna har insett problematiken och förstår att framtiden ligger i ett 

GMO-fritt Åland, trots att det kan finnas intressekonflikter. Precis som 

ltl Eklund säger så har biodlingen en utvecklingspotential. Intresset är 

stort, vi fick 15 nya odlare i år och 15 har anmält sig till kurs för nästa år. 

Biodlingen och binäring växer på Åland just nu. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag tror att det inte bara är eko-odlarna som är oroliga för GMO-

utvecklingen. Oron är lika stor hos konventionella odlare. Det bygger på 

att man inte har något grepp om vad följderna kan bli. Det finns redan 

nu bevis på miljontals hektar som har blivit resistent. Det är ogrässorter 

som har blivit resistenta på grund av genteknik och korsbefruktning. 

Där har de stora problem idag. Vi vill inte ha någonting sådant här på 

Åland. Jag hoppas att de inte vill ha det någon annanstans heller. Det är 

för liten vetskap om vilka effekterna blir. 

Ltl Carina Aaltonen, replik  

Herr talman! Det är jätteviktigt att just hela jordbruksnäringen jobbar 

gemensamt mot ett GMO-fritt Åland. Jag tror att vi säkert också hittar 

samförstånd i utskottet, genom att göra det ännu svårare i den här lag-

stiftningen och utöka skyddszonerna ytterligare, så att vi verkligen kan 

tillförsäkra att den här lagen får den effekt som önskades. 
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Ltl Brage Eklund, replik 

Det har ju kommit frågeställningar under dagens debatt som utskottet 

kommer att få ta del av. Det är väl skäl att utskottet granskar alla detal-

jer.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Det här är rent vetenskapligt ett mycket komplicerat 

område. Det är mycket som vi inte känner till och förstår. Jag vill tacka 

ltl Brage Eklund för ett informativt anförande.  

Sedan till frågan om vad som händer när det kommer till presidenten. 

Vi har utrett att det här är vår behörighet. Då förutsätter jag att det ska 

fungera.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Det är inte så mycket att kommentera. Jag hoppas att det är på det viset.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! Jag vill helt kort uttrycka min tillfredsställelse vi nu har kommit 

så här långt när det gäller att begränsa GMO-odling på Åland. 

Lagen är näringsministerns och näringsavdelningens huvudansvar. Men 

lagstiftningen är också mycket viktig för miljön.  

På miljörådsmötet i Bryssel i mars specialbevakade landskapsregeringen 

frågan. Det var mycket intressant att följa debatten på ort och ställe i Bryssel. 

Europas miljöministrar var i princip eniga. Man tyckte att länderna själva 

skulle få bestämma om man ville förbjuda, medan jordbruksministrarna 

förde en annan linje. Det är orsaken till att det inte har kommit beslut från 

Bryssel ännu. Det var faktiskt intressant. Från Italien och Österrike ville mil-

jöministrarna att länderna själva skulle få besluta om man ville förbjuda eller 

inte. 

Från Ålands del har försiktighetsprincipen drivits. Vi ser att vissa grödor 

har utvecklat resistens mot t.ex. bekämpningsmedel. Utvecklingen har varit 

mycket svår att kontrollera. De genmodifierade arterna hotar också att slå ut 

naturliga arter. Vi har vår speciella natur som definitivt faller inom ramen för 

att vi ska göra inskränkningar och begränsningar. Vi har speciell topografi, vi 

har speciella odlingsmönster och vi har speciella gårdsstrukturer. Vi har inte 

miltals stora åkermarker där man odlar en och samma gröda. Vi har små åk-

rar och odlingar med blandade grödor som dessutom skärs av både av vägnät 

och vikar och sund. Vi har dessutom naturreservat och Natura 2000-

områden som finns utspridda över hela landskapet. 

Vi har också fantastiskt fina frukt- och grönsaksodlingar. Där står den eko-

logiska odlingen i en klass för sig. För att just kunna trygga den ekologiska 

odlingen på Åland är lagstiftningen nödvändig.  

Vi har dessutom en mycket livskraftig bistam som håller mycket hög kvali-

tet. Vi har fantastisk kvalitet både på bina och på honungen som tillverkas på 

Åland. Här pågår en process att skydda den åländska bistammen. Första 

provomgången som har slutförts visar att Åland är varoafritt. Vi behöver en 
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provomgång till som ska tas nästa säsong, vilket medför att vi med säkerhet 

kan verifiera att vi är varoafria. Därmed kan vi införa importstopp, eller riket 

inför ett importstopp för bistammar för Ålands del.  

Några kommentarer om det som har diskuterats angående att det ska noti-

fieras i Bryssel. Det handlar väl mera om att ta det säkra före det osäkra. Det 

är en regim som vi har haft tidigare, t.ex. när det gäller tjärasfalt. När vi tog 

fram den förordningen så skickades den också till Bryssel för godkännande. 

Vi har i dagsläget också en förordning som är helt klart att sättas i kraft men 

som behöver notifieras och godkännas. Det gäller fosfatförbud i tvättmedel 

och bykpulver. Så fort vi får grönt ljus kan vi sätta förordningen i kraft.  

Nu gäller det GMO-lagstiftningen. Det blir ju lite mer komplicerat när det 

handlar om förbud, som den heliga kon. Det är den heliga principen i EU, det 

kan medföra att det hindrar konkurrensen och snedvrider handen. Det är 

detta som det till stor del handlar om. 

Jag förstår den förvirring som råder, när vi äntligen vill ha ett förbud men 

vi stiftar en lag som medger samexistens. Som jag tolkar lagen handlar 10 § 

om information. Där finns den här stora säkerhetsventilen. Ska man börja 

odla GMO, som vi inte vill, så ska man informera de biodlare som finns inom 

en 5 000 meters gräns. Medan 5 § förhåller sig som om vi faktiskt skulle ha 

GMO-odling på Åland, då ska det vara två kilometer mellan GMO-odlingarna 

och bisamhällena. De blir egentligen lite förvirrande. 

Jag välkomnar att man i social- och miljöutskottet granskar avstånden och 

om man kan få en enhetlig linje. Men det blir lite förvirrande, vi vill förbjuda 

och vi stiftar en samexistenslag. 

När det gäller matproduktion finns det två trender. Den ena trenden är 

massproduktion och bulk och den andra trenden är närproducerat, småska-

ligt och ekologiskt. EU:s jordbrukspolitik reformeras och 2013 krymper jord-

bruksstöden obönhörligen. Då kan åländska produkter stå som en fyrbåk på 

marknaden. Inte är det skorvfria GMO-äpplen som vi ska konkurrera med. 

Nej, det är småskaligt, närproducerat, skärgårdsmat som tar hänsyn till miljö 

och djur och som är GMO-fritt och gärna ekologiskt. Tack.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag föreslår att ärendet bordläggs till måndagen den 14 novem-

ber.  

Ltl Fredrik Karlström  

Tack, herr talman! Jag tycker att det är lite underligt att det här ärendet 

skickas till social- och miljöutskottet. Det är ju näringsministern som är an-

svarig för lagen. Jag tycker det skulle debatteras i närings- och finansutskot-

tet. Men nu har man väl beslutat att ärendet ska till social- och miljöutskottet. 

Vi har varit överens ganska länge att det här inte är svart eller vitt. Jag un-

derstöder absolut regeringens framställning. De har gjort en balanserad lag-

stiftning som egentligen säger vad Åland tycker och tänker i dagsläget. Det 

finns ju mycket som är positivt med GMO. Jag understöder också ltl Brage 

Eklunds anförande till fullo. Det finns mycket fördelar, det finns vissa saker 

som man kanske är lite skeptisk till.  

Som nämndes tidigare så är insulinet en effekt av GMO-forskningen. Utan 

GMO-forskningen hade vi inte haft insulin idag, vilket man bara ska vara 

medveten om. För många människor är insulin någonting positivt. 
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Jag är en sådan person som uppskattar nytänkande, forskning och inno-

vationer och det är precis vad GMO är. Det är forskning och nytänkande. Man 

inser att vi bara blir fler och fler människor på jorden. Vi passerade 7 miljar-

der förra veckan. Fler och fler människor på jorden vill ha mat. En positiv sak 

med det är GMO. Det är också en positiv sak att man förmodligen kan minska 

bekämpningsmedlen enormt. Man måste kunna tänka sig ett scenario där 

man kanske kan få fram en potatis som skulle passa väl på åländska åkrar och 

som inte behöver lika mycket kemiskt bekämpningsmedel som nuvarande 

chipspotatisar. Är inte det positivt att man via GMO-forskningen har kommit 

fram till att detta är ett alternativ som kan vara positivt framöver på Åland? 

Det här ärendet är inte bara svart eller vitt. 

Jag inser också att Åland inte är det mest progressiva GMO-området och 

kommer knappast att bli det heller. Men det är lite dubbelt när vi säger att vi 

ska ge samma verksamhetsförutsättningar och man ska ge samma möjlighet-

er till odlarna på Åland men vi får inte börja titta på detta med GMO, för det 

vill vi inte. Då har vi inte givit dem samma förutsättningar som exempelvis i 

Sverige, Finland och i våra grannregioner. Om man hittar en potatissort som 

fungerar bra i Grisslehamn som chipspotatis utan bekämpningsmedel så 

kanske den potatisen kunde användas på Åland också. Det är något som man 

i alla fall behöver kunna titta på. 

Den här lagen ger en möjlighet till att göra om det här, även om det kanske 

kan vara lite sent för det kommer säkert att ta några år innan lagen kan göras 

om. 

Butikerna är ju redan idag fulla av GMO-produkter. Det är kanske överdri-

vet sagt men det finns väldigt mycket GMO-produkter i våra butiker. Det är 

konsumentmakten som är den största makten tycker jag. Vi kanske borde fo-

kusera lite mera på om vi borde ha en lagstiftning om märkning, att produk-

ten innehåller GMO-grödor, så att konsumenten kan få välja själv om man 

vill köpa produkterna eller inte. Åland är inte GMO-fritt bara för att vi tar den 

här lagstiftningen.  

Vi behöver också erkänna, var man och kvinna för sig, att vi egentligen 

skulle behöva veta mer om det här området. Är det som ltl Rauli Lehtinen sä-

ger att vi leker Gud, man vet aldrig vad det här slutar och man ser något slags 

monster på vägarna? Eller inser vi redan idag att mycket av det vi gör idag, 

med avel osv, också är genmanipulation? Man avlar fram olika kreatur som 

har bättre förmågor än andra och så jobbar man vidare på det. Det är kanske 

bara är ett lite långsammare sätt att göra det på än vad forskningen tittar på. 

Jag stöder den här lagframställningen, även om jag kanske hör till dem 

som gärna skulle vilja se det lite mera GMO-progressivt utan att förespråka 

det med en lagstiftning som ger större möjligheter än det här. Jag tycker att 

lagframställningen balanserad och genomtänkt. Tack.   

Minister Katrin Sjögren, replik  

Herr talman! Det går inte riktigt att jämföra genforskning i provrör som 

gör medicinska framsteg t.ex. när man tar fram diabetesmediciner och 

cytostatika. Det här handlar ju om att man tillför naturen genmanipule-

rade växter, som man inte överhuvudtaget har någon kontroll över. Det 

är mycket möjligt, som ltl Karlström säger, att GMO kommer att ha en 

betydelse i framtiden. Men i dagsläget så har vi inte kontroll, så enkelt är 

det. Spåren förskräcker, man ser just det här utvecklandet av resistens 
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mot bekämpningsmedel. Det visar sig också att man måste ta till ännu 

starkare bekämpningsmedel. I dagsläget har vi inte riktigt kontroll helt 

enkelt. Därför tror jag att det är en riktig väg för Åland att ta försiktig-

hetsprincipen och marknadsföra sina jordbruksprodukter som GMO-

fria. Det kommer alltid att finnas en marknad för dem också, det är jag 

helt säker på. 

Ltl Fredrik Karlström, replik  

Tack, herr talman! Nej, vi vet ju faktiskt inte var allting slutar här i värl-

den. Vi vet inte heller hur mycket strålningen från mobiltelefoner bety-

der på 50, 60 och 100 års sikt, men vi har ju tillåtit det ändå. Vi vet inte 

heller vad bekämpningen kommer att betyda på 50,60 och 100 års sikt. 

Därför måste vi förtrösta oss så mycket som möjligt på forskningen. Jag 

försöker säga att jag inte är emot forskning, innovation och utveckling. 

Jag tror att det är en naturlig del i människans framtid att vi försöker 

stöda det som vi tror på. Forskning och utveckling är en viktig bestånds-

del om vi ska klara av den gemensamma uppmaningen att bevara jorden 

på ett hållbart sätt. Vi kommer förmodligen att vara fler än 7 miljarder 

människor om några år. Tecken visar på att vi blir 10-12 miljarder så 

småningom. Mat är någonting som vi alla behöver. 

Minister Katrin Sjögren, replik   

Talman! De dåliga nyheterna är väldigt mycket flera än de positiva ny-

heterna. Bara igår kablades det ut över Norden att barnmat innehåller 

kraftiga mögelgifter. Till på köpet var det barnmat som var kravmärkt. 

Hela den globala matproduktionen är för närvarande åt skogen, tyvärr. 

Kemikalieregnet som vi utstår dagarna i ända är också en sak som allt-

mera uppmärksammas inom miljörörelsen. Det finns väldigt mycket att 

göra på miljöområdet när det gäller kemikalier. Jag tror fortfarande, fast 

man naturligtvis ska följa forskning och framsteg, att man ska vara för-

siktig. 

Ltl Fredrik Karlström, replik  

Herr talman! Jag tycker landskapsregeringen har varit försiktig i den 

här lagframställningen. Man är försiktig, man är lite avvaktande och 

man ger inte grönt ljus till GMO-odling. Man har skött det här ganska 

balanserat. 

Minister Sjögren säger att det finns ett besprutningsregn av kemika-

lier. Ja precis, det är kanske för att vi har forskat för lite och ännu inte 

har alla svaren. Vi måste forska vidare och kanske den forskningen visar 

att GMO-grödor inte är farligare än andra grödor. Jag hörde en person 

som sade; ”jag vill inte äta mat med gener i”, men all det är gener i all 

mat. Det är inte mer komplicerat än så. Låt forskningen fortsätta. Jag 

tycker att landskapsregeringen har gjort en balanserad övergång här.  

Vi bör också vara så pass ärliga att om det visar sig att konkurrensen 

på Åland blir lidande och om det visar sig att våra odlare inte får tillgång 

till forskningens godkända produkter som visar på ett hållbart och lång-

siktigt sätt, då kan vi inte fortsättningsvis vara emot det, bara för princi-

pen skull. Vi måste ju också vara realister och försöka göra det bästa av 

situationen. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Rauli Lehtinen, replik 

Herr talman! Lustigt nog tänkte jag säga samma sak som minister Sjö-

gren, men lite mera konkret. Om vi har en ko i ladugården som mjölkar 

insulinmjölk så det är ganska säkert. Sedan har man t.ex. biologiska va-

pen i laboratorier i form av virus och bakterier. Man försöker få det 

ganska säkert. Men det har väl hänt någon gång att de har rymt till och 

med från de säkerhetsanordningarna. 

Att man släpper ut dåligt forskade, som jag anser det, växter i naturen 

mitt i ekosystemen och evolutionens gång så det är som man skulle 

skapa Jurassic Park.  

Ltl Fredrik Karlström, replik  

Jag tror att vi är helt överens om principen här. Det är klart att det här 

är något som inte är totalt genomforskat och klart och ska släppas ut i 

den åländska naturen. Det är inte någon som förespråkar det. Men om 

man med forskning och erfarenhet kan visa att det finns vissa potatis-

sorter, GMO, som inte behöver samma mängd kemikalier och om forsk-

ningen visar att det inte är farligt för människor och djur att äta, vad är 

det som säger att vi inte ska kunna ta ny en bedömning då och titta på 

det? Jag försöker bara säga att jag är positivt inställd till det. Jag är inte 

så drastiskt emot GMO. Jag är för forskning, innovation och utveckling. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan Salmén replik  

Herr talman! Jag är glad att ltl Karlström nu tycker att den här lagen är 

bra och stöder den. Det gör jag också. Jag tycker att den balanserad och 

bra och lagom så att man kan följa med utvecklingen. Utvecklingen är 

enorm.  

Jag fastnade för Karlströms uttalande om att vi ska samma förutsätt-

ningar som i regionerna runt oss och som våra konkurrenter har. Det 

kanske blir Karlström sak att se till att vi har samma villkor och följa 

med den sidan ifall han blir minister på den posten. Man får se till att vi 

har förutsättningar för konkurrens.  

Ltl Fredrik Karlström, replik  

Herr talman! Jag sade att vi brukar säga här i lokalen att vi ska ha 

samma förutsättningar. Det är klart att vi måste försöka sträva efter att 

ha samma verksamhetsförutsättningar så långt det bara går. Kan man 

på ett ekonomiskt sätt odla en gröda som inte kräver lika mycket be-

kämpningsmedel så ska man kunna ha den möjligheten. Man kan inte 

bara säga att man ska ha samma förutsättningar åt ett håll men inte åt 

det andra hållet. Man behöver kunna öppna upp det och se det från två 

olika håll. Förutsättningarna ska vara att man ska kunna bedriva all sin 

verksamhet så långt som det bara är möjligt utan inblandning av politi-

ker och myndigheter. Min grundinställning är att det ska fungera ändå.  
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Ltl Jan Salmén replik  

Herr talman! Stryper man odlarnas möjlighet så får man ta ansvar. För 

om man begränsar för odlarna då får man väl söka andra möjligheter att 

hjälpa till att det fungerar så att vi inte tar kål på alltihop. 

Sedan sade också ltl Karlström om det kommer potatissorter. Jag 

läste härom veckan att det redan finns framtagna GMO-potatissorter. 

Man har flyttat över gener från 50 år gamla sorter till moderna sorter så 

att man inte ska behöva spruta för bladmögel, de är resistenta för blad-

mögel. Utvecklingen på det området kommer nog att gå väldigt fort. Det 

gäller att följa med utvecklingen och ha beredskap att kunna ändra på 

lagar i framtiden. 

Ltl Fredrik Karlström, replik  

Herr talman! Jag höjde lite ett varningens finger för det. Det ofta ganska 

många år om man ska förändra en lagstiftning. Det är väl det som 

kanske är nackdelen, med det är väl också det som samtidigt är fördelen 

för dem som tycker att det här är en bra lagstiftning. Vi får helt enkelt 

följa med GMO-tankarna och forskningen som finns. Vi behöver allihop 

lära oss lite mer om det här. 

Jag håller helt med ltl Salmén när han säger att om myndigheter, po-

litiker och lagstiftare stryper en näring för att få bedriva sin verksamhet 

på optimalt sätt, då är det naturligtvis politikerna som måste ta konse-

kvenserna av det också. Det är vi helt överens om.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen, replik  

Herr talman! Ltl Karlström efterlyser mera kunskap om GMO och om 

dess konsekvenser. Jag rekommenderar verkligen att han ber att få titta 

på den film som fick partikollega Mika Nordberg att skriva den där fi-

nansmotionen i november 2008 med kritiska frågor om GMO. Där är 

inte det mesta svart eller vitt, det mesta är verkligen nattsvart. 

Beträffande märkning så finns det en lagstiftning på området. Alla 

livsmedel som innehåller, består av eller framställs av GMO ska GMO-

märkas. Det finns ändå undantag; t.ex. grisar som har ätit genmanipule-

rad soja och blivit uppfödda på det, när grisarna slaktas och blir till korv 

så behöver inte korvar märkas med GMO, om de inte innehåller mer än 

0,9 procent GMO.  

Ltl Fredrik Karlström, replik  

Herr talman! Filmen som ltl Aaltonen hänvisade till har jag också sett 

tror jag. Det var några år sedan nu. Men jag håller med om att just pa-

tentsidan och bolagsrätten som finns runt det är ett ganska stort pro-

blem. Jag är inte någon varm anhängare av Monsantos tankar, som ltl 

Nordberg tog upp om björken. Det finns komplikationer med det där. 

Tyvärr har juridiken tagit för stor roll i det här ärendet tycker jag. Man 

borde agera annorlunda, men det är väl inte i den här salen, inte i Fin-

land, i Sverige eller Europa heller. Eller kanske i Europa och WTO det är 

väl där som det borde ha gjorts annorlunda. 
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Jag håller med om att den komplikationen inte är lätt att hantera det. 

Det är fel som det är idag med patentsida på genmanipulation.  

Ltl Carina Aaltonen, replik  

Jag ser en oerhört stor marknad i våra närområden för att vi kan lyfta 

fram en ren och säker mat. Sveriges regering gör stora satsningar på att 

man ska bli det ledande matlandet i Europa. Man pratar inte längre om 

småskalig livsmedelsproduktion. Man pratar om mathantverk, man lyf-

ter fram det rena, det lokala, det GMO-fria, det ekologiska och gör det 

till ett varumärke. Här tycker jag faktiskt att det finns utvecklingspot-

ential och här finns det alla möjligheter för Åland att haka på den tren-

den och vara med. Folk behöver äta varje dag och det ska vara ren, häl-

sosam och god mat.  

Ltl Fredrik Karlström, replik  

Ltl Aaltonen säger ren och säker mat som att det skulle betyda att en 

GMO-produkt inte behöver vara ren och säker. Det är ju där som vi har 

lite olika åsikter. Det kan ju vara så att en GMO-produkt kan vara ren 

och säker med tillräckligt mycket forskning och man har inte behövt an-

vända bekämpningsmedel. 

Jag tror att vi är ganska överens om att vi kan acceptera den här la-

gen. Ska vi begränsa det ännu mera så kommer det att finnas andra si-

dor på myntet som vi måste beakta ännu mera, just med tanke på kon-

kurrens och många av de andra frågorna som också kommer att vara 

kostnadsdrivande på sikt om vi inte löser det. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Carina Aaltonen  

Herr talman! Jag vill stöda ltl Barbro Sundbacks förslag om bordläggning och 

bordläggningstiden.  

Talmannen 

Under diskussion har ltl Barbro Sundback med understöd av ltl Carina Aaltonen före-

slagit bordläggning till plenum den 14 november. Ärendet kommer därför att bordläg-

gas. Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet bordläggs till den 14 no-

vember.  

Remiss 

2 Införande av centraleuropeisk tid 

Ltl Danne Sundmans åtgärdsmotion (MOT 1/2011-2012) 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman, bästa lagtingskollegor! Jag gratulerar er till återval och inval 

och ser fram emot att samarbete med er under de kommande fyra åren. 

Talman! Till den åtgärdsmotion som jag lämnat in i enlighet med den nya 

lagtingsordningen: Landskapet Åland ingår i dag i den gruppen av regioner 

och länder som har östeuropeisk tid, förkortat EET. Det skulle av flera orsa-
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ker falla sig mycket naturligare att ha centraleuropeisk tid, s.k. CET, på 

Åland. 

För näringslivet skulle det innebära förenklade kontakter västerut om 

Åland hade samma tideräkning. För finansmarknaden skulle det innebära att 

man hade samma tid som övriga europeiska börser. Huvuddelen av turist-

strömmen till Åland kommer från Sverige och detta innebär ett ständigt be-

kymmer med tidsskillnaden. Turisterna frågar: När går färjan? Om en halv-

timme svarar man och så får man frågan: Svensk eller finsk tid? Det här är ett 

klassiskt skämt, men det är en allvarlig underton och det visar på ett bekym-

mer. T.o.m. ålänningarna har ibland svårt att räkna ut vad klockan egentligen 

är.  

I takt med den ökande integrationen med övriga Europa och framförallt 

med det forna moderlandet Sverige blir detta ett allt större hinder, ett onödigt 

sådant. Ålänningarna har ett allt större kulturellt och ekonomiskt utbyte med 

Sverige; t.ex. ser man till största delen på svensk TV vilket innebär att pro-

grammen börjar en timme senare på Åland än i Sverige. Det gör att man får 

en timme senare kvällsvanor på Åland, med allt vad detta innebär. Alla är 

kanske inte styrda av Tv-tiderna, det är ändå många och särskilt unga männi-

skor som behöver sova i tid. Detta argument brukar det raljeras med i sam-

band med rapporteringen om denna motion men det är ett problem de facto. 

Mot bakgrund av skriverierna som har varit med jämna mellanrum om ung-

domarnas psykosociala situation kan det mycket väl bero på att de inte sover 

tillräckligt. 

Herr talman! Rent geografiskt är det inte heller något problem att byta till 

centraleuropeisk tid eftersom det finns områden långt öster om Åland som 

har den här tideräkningen, t.ex. Polens, Makedoniens och Slovakiens östlig-

aste delar. Också nordöstra Sverige, t.ex. städerna Kalix och Haparanda ligger 

öster om Åland. 

Åland är samtidigt det västligaste området med östeuropeisk tid, här har vi 

alltså europarekord. 

Lite om tidszonerna, talman. Som äldsta tid användes soltid som norm 

varvid varje meridian utgjorde en egen tidszon och varje latiduell förflyttning 

innebar en omställning av klockan. Med järnvägens införande på 1800-talet 

infördes normal tid för ett helt land eller för delar av ett land. Dessa normal-

tider sattes i de flesta fall till soltiden vid meridianer på ett jämnt 15-tal gra-

der från Greenwich. Tidszonen på Greenwich kallades Greenwich Mean 

Time, GMT, och är den normaltid som används i Storbritannien. Meridianen 

som avgör var mitten på centraleuropeisk tid är 15 grader öst, området för 

centraleuropeisk tid sträcker sig sålunda från 7,5 grader öst till 22,5 grader 

öst. Det här innebär att Åland ligger inom det området. Det är snarare så att 

det som vi har nu är onormalt, det normala borde vara centraleuropeisk tid. 

Åland ligger som ni vet på en korsning ungefär av sextionde latituden och den 

tjugonde longituden och det är ungefär mitt på Åland strax söder om Marie-

hamn. 

Det geografiskt normala för Åland är alltså centraleuropeisk tid och inte 

östeuropeisk tid.  

Talman! När det gäller att byta tidszon så har vi inte möjlighet att göra det 

här själva utan det är en internationell konvention som styr de här frågorna 

och sålunda måste riksmyndigheterna förhandla för Ålands del, men det 

torde inte vara något problem om viljan finns att ändra detta, som med 
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mycket annat. Man kan se att tidszoner byter länder rätt så ofta. Det finns en 

sammanställning på Internet på vilka länder och delar av länder som har bytt 

och när. Det finns också självstyrda områden både i Norden och i Europa som 

har en annan tidszon än moderlandet. Det ska inte finnas några formella 

problem. Man måste enligt självstyrelselagen göra den här framställningen 

och riksmyndigheterna måste förhandla för Ålands del.   

Lagtinget har behandlat det här ärendet förut, bl.a. på mitt initiativ och jag 

tänkte att det här lagtinget är om möjligt ännu klokare än det förra och 

kanske t.o.m. godkänner motionen den här gången. Jag har i varierande grad 

fått stöd för idén och variationen har ändrat såtillvida att stödet hela tiden 

ökar från både politiker och allmänhet. Vi ska hoppas att det också sker den 

här gången. Vad beträffar talarlistan så verkar det dock inte så. Jag tror att 

bland ålänningarna finns det en stor sympati för det här förslaget. Det ser 

man också av de kontakter som har tagits de senaste dagarna.  

Om motionen inte blir godkänd tänker jag fortsätta att väcka frågan i varje 

lagting som jag väljer att ställa upp i val till och får förtroende att ingå i tills 

förslaget går igenom. Detta löfte gav jag också förra gången inför det förra 

lagtinget och man ska ju hålla vad man lovar. 

Herr talman! Med anledning av det anförda föreslår jag att lagtinget upp-

manar landskapsregeringen att hos riksmyndigheterna anhålla om att Åland 

skulle räknas till det område som har centraleuropeisk tid. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag vill inte göra ltl Danne Sundman besviken, därför 

begärde jag en replik så att han skulle få en liten debatt i varje fall.  

Jag tror att det här har diskuterats tidigare. Jag har sagt att det finns 

flera fördelar, bl.a. detta med Tv-tiderna, att man kan gå lägga sig klock-

an 23.30 istället för 00.30 och det finns även fördelar när det gäller den 

svenska turismen.   

Men det finns också en avig sida med det. En av dem är faktiskt att 

det blir mörkare en timme tidigare. Man måste väga in hur det påverkar 

människor och vad folk tycker om det.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Tvärtom, det blir ljusare en timme tidigare. Att det är ljust 

på morgonen är också viktigt för många företagare, personer som vistas 

utomhus och barn som går till skolan osv. De där nackdelarna kvittas av 

fördelar. Den delen på året som det här spelar någon roll är bara korta 

fönster på våren och hösten när solnedgången är i den tidsrymden att 

det är relevant för folk. När solen går upp klockan 05.00 eller 06.00 och 

när den går ner klockan 01.00 eller 00.00 så är det inte någon skillnad, 

utan det är när solen går upp eller ner under den aktiva tiden. Det är 

ändå ett begränsat problem, men det ger också nytta i stor utsträckning.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! För mig passar det bra att det blir ljust en timme ti-

digare på morgonen, det kan jag gott och väl leva med. Det finns också 

många som tycker att det inte är bra att det blir mörkt en timme tidigare 

på eftermiddagen. Min fru och jag brukar ha ganska intensiva diskuss-

ion om det här. 
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Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Det är bra att Eliasson har intensiva diskussioner med sin fru 

om det är så att han inte har min åsikt. Kanske fruns diskussioner kan 

påverka honom att få rätt åsikt?  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Rauli Lehtinen, replik 

Herr talman! Ltl Danne Sundmans motivation verkar heltäckande, näst-

an vattentät men det finns en undantagsgrupp; åländska kor. De har 

inte klockan som sin vägvisare som man kan vrida en timme tidigare el-

ler senare. De går efter solljuset. Solen stiger upp som den stiger utan att 

lagtinget eller riket bestämmer. Det kan ju vålla vissa bekymmer för de-

ras del och deras fertilitet. Det här var lite mera på skämt. Allvarligt sagt 

så kan det föra med sig lite konsekvenser som vi också måste räkna med, 

t.ex. elförbrukningen, att man kommer ihåg att ändra nattid och dagtid. 

Det kan gälla stora ekonomiska värden. Det kan bli ganska allvarliga 

följder om man inte kommer ihåg det.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! När det gäller korna så tror jag att deras åsikt är att det 

skulle vara bäst om det var samma tid året runt. Det är ett större pro-

blem för korna att tiden ändrar två gånger per år. Det är också ett jät-

testort problem, åtminstone på hösten, för barnfamiljer att tiden ändrar. 

Om det sedan ändrar från en timme tidigare så är det inte vare sig sämre 

eller bättre för kor och barnfamiljer osv. Man borde, vilket jag inte tar 

upp i min motion, fundera på att överge sommartiden för att undvika de 

här bekymren med att ändra tiden två gånger i året. Det är värre för 

korna. Korna tycker nog säkert om den här standardiserade tiden. De 

vet ju att de är åländska kor, då vill de ha centraleuropeisk tid för de har 

tittat på kartan var de står och betar. Jag tror att korna stöder mig.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa 

Herr talman! Ltl Sundman för fram ett förslag som han har fört fram i tid och 

evighet kan det tyckas.  

Vad gäller finansmarknaden ska vi komma ihåg att alla europeiska börser 

inte har centraleuropeisk tid. Vi har också en OMX börs Helsingfors där sä-

kert största delen av aktiehandeln förs, både i Finland och på Åland. Jag kan 

inte se att det här förslaget har någon fördel överhuvudtaget.  

Vad gäller näringslivet så säger ltl Sundman att det underlättar handel för 

dem västerut, men då måste vi också komma ihåg att största delen av han-

deln fortfarande sker österut, vilket då betyder att det kommer att försvåras.  

Att behöva flytta klockan för att man är beroende av TV-tittande är inte 

heller helt förnuftigt ur hälsoperspektiv. Tack.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! När det gäller näringslivs- och börstidsaspekterna så är det 

kanske därför delvis som handel och allting är väldigt öst inriktade.  
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Man har systemen anpassade för det väderstrecket. Nu kanske tiden inte 

spelar så stor roll. Det vore naturligare att ha den tid som man eftersträ-

var utvecklingsmässigt, som är handel med Sverige. Åland handlar mera 

med Finland idag än vad Finland handlar med sig själv. Det är ju inte 

sunt språkligt. Vi borde eftersträva att gynna de intressen som ser väs-

terut. Framförallt den europeiska integrationen borde göra att alla EU-

länder borde ha centraleuropeisk tid, även Finland borde byta. Då löser 

man problemet med Helsingforsbörsen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag kom lite huvudstupa in i den här diskussionen och har 

säkert missat någonting. Jag noterar att ltl Asumaa sade att handeln på 

börsen med Helsingfors skulle försvåras i så fall. Verkligheten är ju den 

att om man som ålänning vill handla så handlar man lika enkelt på 

Stockholms-, Köpenhamns- och på Oslos börser som man gör på 

Helsingforsbörsen och det är ju någonting helt nytt, som har kommit nu. 

Man ser ju redan att många går över till den svenska börsen, just p.g.a. 

att man får information om företagen på det språk som man förstår, vil-

ket man tyvärr inte får när det gäller handel med Helsingforsbörsen. 

Sedan när det gäller TV-tittande så har det visat sig att TV-tiderna är 

lagda efter det att ungdomar och barn i Sverige ska vara i säng i nå-

gorlunda rimlig tid. Man har utgått ifrån svensk tid och vi vet att 

åländska barn och ungdomar tittar på svensk TV. Nog tycker jag också 

det är ett sakargument lika gott något annat. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Herr talman! Ltl Eriksson kom in lite huvudstupa och kanske inte note-

rade allt jag sade. Jag pratade inte om att det skulle försvåra handeln 

utan fortfarande sker största delen av handeln på Helsingforsbörsen.  

Att sedan blanda in språket Helsingforsbörsen tror jag inte är rele-

vant för siffrorna kan tolkas på samma sätt både på finska och svenska.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag kom inte in så huvudstupa att jag inte hörde hela le-

damotens anförande, det gjorde jag. Jag vill peka på att det är ett ganska 

nytt fenomen att man lika enkelt kan handla på den svenska börsen som 

på börsen i Helsingfors. En person som handlar med aktier vill inte bara 

ta del av siffror som information. Man vill ju också ha den skriftliga in-

formationen om strategier och affärer som har hänt. Jag, och många 

med mig helt svenskspråkiga här på Åland, som inte förstår finska är 

helt offside när det gäller informationen på Helsingforsbörsen.  

Sedan bör vi komma ihåg, och det bör också nyvalde ltl Asumaa 

komma ihåg, att det är viktigt att vi ska kunna fungera på svenska här på 

Åland. Det är därför som vi har hela självstyrelsen och det bör vi alla 

sluta upp bakom.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet?  Diskussionen är avslutad.  



  

  49 

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är 

omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls den 14 november 2011 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 





  51 

 

 Ålands lagting PLENARPROTOKOLL 
   

   M W-A 

 

Plenum den 14 november 2011 kl. 13.00 

Plenum börjar ..................................................................................................................................................................... 51 

Bordläggning ...................................................................................................................................................................... 51 
1 Avtalet med Macao om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 1/2011-2012) 
Republikens presidents framställning (RP 1/2011-2012) 

Bordläggning ...................................................................................................................................................................... 51 
2 Avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 2/2011-2012) 
Republikens presidents framställning (RP 2/2011-2012) 

Bordläggning ...................................................................................................................................................................... 51 
3 Avtalet med Costa Rica om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 3/2011-2012) 
Republikens presidents framställning (RP 3/2011-2012) 

Remiss efter bordläggning ............................................................................................................................................... 52 
4 Produktion av genetiskt modifierade växter 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2011-2012) 

För kännedom .................................................................................................................................................................... 60 
5 Överlåtelse av verksamheten vid Ålands försöksstation 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 2/2011-2012) 

Plenum slutar ..................................................................................................................................................................... 60 

 

Plenum börjar 

Upprop 28 ledamöter är närvarande. 

Lagtingsledamoten Torsten Sundblom anhåller om ledighet för dagens plenum på 

grund av annat förtroendeuppdrag. Beviljas.  

Bordläggning 

1 Avtalet med Macao om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 1/2011-2012) 
Republikens presidents framställning (RP 1/2011-2012) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 16 november 2011. 

Godkänt.  

Bordläggning 

2 Avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 2/2011-2012) 
Republikens presidents framställning (RP 2/2011-2012) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 16 november 2011. 

Godkänt.  

Bordläggning 

3 Avtalet med Costa Rica om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 3/2011-2012) 
Republikens presidents framställning (RP 3/2011-2012) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 16 november 2011. 

Godkänt.  
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Remiss efter bordläggning 

4 Produktion av genetiskt modifierade växter 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2011-2012) 

Ärendet bordlades den 9 november 2011. Enligt arbetsordningen beslutar lagtinget på 

förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet ska enligt mo-

tiveringarna fattas efter avslutad diskussion. Vid plenum den 9 november 2011 föreslog 

talmannen att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet men efter diskussionen 

föreslås nu att lagtinget i enlighet med arbetsordningens 44 § 3 mom. dessutom ska be-

sluta att finans- och näringsutskottet ska lämna ett utlåtande till social- och miljöut-

skottet. 

Diskussion.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det här förslaget är mycket intressant ur många synvinklar, 

framförallt självstyrelsepolitisk synvinkel. Om regeringen och lagtinget ut-

nyttjar autonomin på det här sättet så intresserar det säkert också medbor-

garna och andra intressenter. Det är inte ofta som vi har haft sådana här lag-

stiftningsförslag under den här perioden. Det har varit mycket direktiv och 

implementeringar och som jag tycker ganska tråkig lagstiftning, nödvändig i 

för sig, men inte något som går till historien som gjorde det här samhället 

bättre. 

Den här lagstiftningen däremot är, som så många andra frågor under den 

här perioden, starkt initierad av lagtinget. Det är bra att regeringen och an-

svarige ministern kommer med förslaget nu så att vi kan ta ställning till det 

innan sittande regering byts ut. Det är ett, på många sätt viktig och ansvars-

fullt lagstiftningsuppdrag, eftersom många i vårt samhälle oroar sig för förut-

sättningarna för att producera mat i vår värld idag. Man kan i medierna följa 

den ena skandalen efter den andra om osäkerheten i maten. Många små-

barnsföräldrar är starkt oroade över vilken barnmat de ska ge till det uppväx-

ande släktet. Alldeles nyligen hände det som man aldrig trodde att skulle 

hända, men tydligen är allt möjligt i den här branschen; Semper barnmaten 

innehöll giftiga mögelsporer. 

Jag är helt övertygad om att det här är ett politikområde som intresserar 

ålänningarna. Därför är det viktigt att vi får en lagstiftning som verkligen 

motsvarar deras förväntningar om säkrare matproduktion. 

Många av oss som har följt den här debatten har önskat att det hade varit 

möjligt att lagstifta så att Åland blev ett GMO-fritt område. Med den här 

framställningen kom regeringen fram till att av behörighetsskäl är en samex-

istenslag den bästa metoden för att nå resultat. Det finns goda skäl att tänka 

att det är så när man läser framställningens allmänna motiveringar. 

Då uppkommer den andra frågan; kan vi ha en samexistenslag som i prak-

tiken omöjliggör att odla GMO-modifierade organismer eller växter på 

Åland? Det är väl det som är tanken med framställningen, genom att skapa så 

stora skyddsområden så att det i praktiken blir omöjligt. På den punkten så 

har min partisyster Carina Aaltonen, som har dragit den här frågan väldigt 

mycket, konstaterat att man borde justera regeringens förslag åtminstone på 

en punkt och utvidga skyddszonerna. 

Den här lagen är så byråkratisk att den som skulle försöka sig på att odla 

genmanipulerade produkter får nog en kamp med myndigheterna som 
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kanske gör att man ger upp även innan man har tänkt tanken till slut bara 

man ser lagen.  

På många sätt är det här säkert ett framsteg. Det ska bli intressant att se 

vad utskotten har förut synpunkter. 

Det som jag lite fäste mig vid i samband med remissdebatten var de 

obundnas inställning till det här lagförslaget. Jag uppfattade det som man 

från obunden sida är för den här lagstiftningen, men om det skulle visa sig 

ekonomiskt lukrativt så kunde man tänka sig att man inte skulle hålla fast vid 

det här förslaget eller om det blir en lag, utan då kan man ungefär lägga ner 

det här. För mig framstår det som ett mycket cyniskt resonemang. Om lag-

tinget tar på sig att lagstifta med tanke på att skydda människor och miljöer 

från sådana effekter som vi kanske inte kan känna till eller kontrollera så 

borde det väl nog bestå och inte ändras på grund av kommersiella intressen. 

Det viktigaste är att människorna inte råkar ut för risker på grund av att 

genmodifierade organismer sprids i vår omgivning. Att resonera på det sättet 

som folkvald var besynnerligt, men alla har ju sin yttrandefrihet här. 

Sedan fördes ett resonemang om att det här var lösningen på matbristen i 

världen. De flesta som är mera insatta i den frågan har alltid sagt att det är 

inte bristen på mat som är ett problem utan det är fördelningen som är pro-

blematisk. Vi lär kasta bort 1/3 av all mat som produceras. Vi behöver bara gå 

och titta i våra matbutiker så förstår vi att vi överkonsumerar medan andra 

får för lite. Svält och misshushållning med jordens resurser är inte något ve-

tenskapligt problem. Den rika världen överkonsumerar medan stora delar av 

världens människor inte har tillräckligt. Man räknar med att var sjätte män-

niska i världen inte kan äta sig mätt. Det här är knappast heller lösningen på 

det problemet.  

Däremot förefaller det ur åländsk synvinkel vara väldigt värdefullt att slå 

vakt om de resurser som vi har, att vi är ett område som i praktiken kunde bli 

GMO-fritt och vad det innebär för våra fina bin. Det är ju liksom ett brand, en 

kvalitet som vi ska slå vakt om. Jag tror att vi underskattar det alltför mycket 

på Åland. Vi har inom socialdemokraterna fört en vision om att Åland borde 

bli ett producentområde för barnmat. Det skulle behövas någon ”Chipssats-

ning” på det i framtiden. 

Till slut, herr talman, så tar jag avstånd ifrån regeringens, i och för sig sä-

kert välmenta, tanke att man skickar den här framställningen för notifiering 

till Bryssel innan lagtinget har tagit ställning i frågan. Man får ju lätt den 

känslan att i det här ärendet är lagtinget något slags postkontor åt regeringen. 

Man sätter det parlamentariska förtroendet ur spel. Regeringen kan ju inte 

ens veta om vi ska godkänna det här förslaget. Lagtinget har ju rätt att för-

kasta förslaget. Notifieringen kan inte ske på det här sättet i vårt system om 

lagtinget fortsättningsvis ska ha makten över regeringen, utan notifieringen 

måste ske efteråt. Tack, herr talman.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag ber att få tacka ltl Barbro Sundback för de posi-

tiva ordalagen. Jag tycker att det känns som vi i stort sett är ganska 

överens om att det här i varje fall är ett framsteg. Det var just oron som 

gjorde att vi pressade på och prioriterade den här lagen. Det har fram-

förts att vi ska kunna ha ett GMO-fritt Åland, att vi skulle förbjuda. Men 

vi kom fram till att vi inte kommer att klara av en sådan sak i dagsläget i 
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varje fall. Vi förde fram samexistensvarianten. Med den här lagstiftning-

en är det faktiskt mycket svårt att odla GMO-produkter.  

Beträffande skyddszonerna och avstånden så finns det olika uppfatt-

ningar.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag har ingenting att säga om detta. Jag lite intresserad av 

hur det ska fortsätta. Jag får väl höra hur det ska fortsätta.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Hur det ska fortsätta bestämmer lagtinget, herr talman.  

När det gäller de olika avstånden så vill jag igen poängtera att vi har 

utgått ifrån vetenskapliga fakta. Vi tror att det är enda möjligheten att 

kunna hantera det här i kommissionen.  

Det här är faktiskt en unik lagstiftning i Norden. Det är inte någon 

som har en liknande lagstiftning. I Finland finns det inte heller. Som ltl 

Barbro Sundback sade så är det självstyrelsepolitiskt också intressant. 

Beträffande noteringsförfarandet så ska jag hålla ett anförande och 

berätta om det, så kan ltl Barbro Sundback ta en replik på det sedan.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Detta med vetenskapliga fakta, det finns hos många män-

niskor en övertro på vetenskapen. Vetenskapen fungerar enligt sin prin-

cip. I strikt vetenskapliga sammanhang är de säkert oomkullrunkeliga. 

Men när det gäller tillämpningen av vetenskapen så måste man som po-

litiker ta sitt ansvar. Om vetenskapen har lösningar på alla våra problem 

då kan vi slå igen den här butiken, anställa några professorer och så får 

väl de sköta politiken. Det där ska nog utskottet bestämma själv. Förut-

sättningarna varierar vilket betyder att fakta från några laboratorier el-

ler andra studier inte direkt rakt av kan tillämpas. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Wille Valve 

Tack, herr talman! I Europaparlamentet fanns det två frågor som fick hela 

parlamentet att flippa ut. Det första var Turkiets medlemskap i EU och det 

andra var GMO-frågornas vara eller icke vara. Det blev alltid en väldigt häf-

tigt debatt för det handlar egentligen om moraliska frågor och därmed myck-

et politik. 

Globalt sett har det ofta anförts att GMO skulle vara en lösning på matbris-

ten. I en rapport från FN:s matorgan ”Food and Agriculture Organization har 

man slagit fast att så länge som GMO-grödor har odlats så har de inte utgjort 

någon lösning på världssvälten. Därmed inte sagt att det skulle kunna göra 

det i framtiden. Det kan göra det, men det har ännu inte gjort det.   

Om vi tittar på lagförslaget som vi har framför oss idag så har bl.a. vikten 

av innovation och att vi ska kunna tjäna pengar på olika näringar i framtiden 

debatterats. Den här lagen handlar egentligen inte om innovation alls. Det 

här berör överhuvudtaget inte forskningen i sluten i laboratoriemiljö. Det har 
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med finska gentekniklagen att göra. Det som vi har att ta ställning till här är 

huruvida åländska bönder ska kunna odla i praktiken två grödor som har 

godkänts av EU-kommissionen. Den ena är en florapotatis och det andra är 

en majssort. 

Några punkter för utskottet att överväga i det vidare arbetet. Det hänvisas 

till ett rättsfall i EG-domstolen där Österrike åkte på en smäll efter att man 

hade försökt förbjuda GMO-odling i området Oberösterreich. Jag skulle vilja 

göra utskottet uppmärksamt på att det i direktivet från 2001 finns s.k. 

skyddsklausuler som sex medlemsstater har åberopat och därmed utropat sig 

till i praktiken GMO-fria zoner om icke de jure. Här tycker jag att Italien är 

ganska intressant exempel där man i praktiken har ett GMO-förbud eftersom 

man inte har infört en samexistenslag ännu. Det kunde vara frågor för utskot-

tet att överväga.  

I ett bredare politiskt perspektiv, i ett åländskt perspektiv så tror att vi 

noga måste överväga vilka konsekvenser det här har för varumärket Åland 

och vad vi vill att varumärket Åland ska förknippas med. Är varumärket 

Åland platsen med ekologiskt GMO-fritt fårkött, ostar med mera, är det en 

grå zon eller är det testmark? 

Det finns omständigheter som man kan överväga att åberopa i det här 

sammanhanget. Tack.  

Ltl Mika Nordberg 

Talman! När vi behandlade det här ärendet senaste onsdag var rapportering-

en i massmedia kanske inte felaktig, men själva debatten fick en liten vrid-

ning. 

Vad jag försökte mig på i onsdags var ett gruppanförande om en samlad 

åsikt om vad partiet obunden samling står för.  

När det gäller min privata uppfattning som lagtingsledamot i Ålands lag-

ting så borde det framkomma att mitt personliga intresse att stoppa GMO-

grödor på Åland borde vara ganska självskrivet i och med att jag är första un-

dertecknare för finansmotionen som jag lämnade in 2008. Min personliga 

åsikt är att jag absolut inte är intresserad av GMO-grödor på Åland.  

Jag har fått frågan om vad jag säger den dagen som t.ex. Chipsen säger att 

de tänker flytta bort sin fabrik från Åland ifall de inte får tillgång till en GMO-

odlad potatis? Det är det som är poängen. Det blir ju en ekonomisk konse-

kvens för det åländska samhället om vi skulle tappa en sådan viktig aktör som 

Chips de facto är. Det var i samband med det som jag sade att man då får ta 

ställning till den här frågan på nytt om 15 år, om konsekvenserna av att inte 

tillåta en GMO-potatis skulle orsaka stora ekonomiska katastrofer för det 

åländska samhället vad gäller arbetsplatser. 

Men, min personliga åsikt är att jag absolut inte är intresserad av några 

som helst GMO-grödor på Åland. Det var därför som jag tog initiativ till fi-

nansmotionen. Det vill jag klargöra.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Vi får tacka för den informationen, inte för att jag 

tycker att det blev någon större skillnad från anförandet. Även om ltl 

Mika Nordberg i princip personligen är emot GMO så är han tydligen 

beredd att ändra på den uppfattningen om Chipsens ekonomiska intres-

sen skulle hotas. Det är för mig en, inte obegriplig, men inte särskild 
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snygg kovändning. Om man går in för att försöka förhindra GMO så är 

det för att skydda alla människor och alla levande organismer. Men tyd-

ligen har Chipsen en sådan upphöjd ställning i vår skapelse att det ska 

underordnas allt annat. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Visserligen ska vi göra allt vad vi kan. Vare sig Barbro Sundback eller jag 

kan med säkerhet garantera att vi finns tillgänglig i den här salen om 15 

år för att fatta det beslutet. Poängen var att vi ifrån obunden samling 

stöder lagframställningen såsom den är idag. Man måste tillika vara så 

konkret att omvärlden kan ändras på 15 år. Exakt var vi står om 15 år 

och vad man har kommit fram till det kan vi inte idag bestämma. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Nej, det har inte någon annan påstått heller. Ltl Mika Nordberg säger att 

om Chipsen intressen hotas så är han beredd att överväga att införa 

genmanipulerade organismer i det åländska landskapet. Jag tycker att 

det är en mycket beklagansvärd inställning.  

Man undrar också om ltl Mika Nordberg kan tänka sig att utöka 

skyddsavstånden för att verkligen idag och de närmaste åren trygga 

Åland och ålänningarna vad gäller den här risken?  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! När det gäller skyddsavstånden har jag ingenting emot att ut-

öka dem i och med att min målsättning är att vi inte ska ha några GMO-

grödor på Åland.  

Från socialdemokraternas sida har man många gånger varit väldigt 

tydlig i debatten. Man kräver samma rättigheter som i våra närregioner i 

Finland och i Sverige. Låt oss säga att vi om 15 år står i den situationen 

att man i Grisslehamn och i Väståboland i Finland får odla den här pota-

tisen som Chipsen behöver, men vi har ett förbud. Då är jag helt säker 

på att den diskussionen kommer att komma upp i lagtinget om det klokt 

att vi har kvar det här om det får allvarliga konsekvenser för Åland. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Ltl Nordberg säger att vi har ett förbud, men det har vi 

egentligen inte med den här lagen. Det är inte förbjudet att odla. Men vi 

har sådana skyddsregler att det i praktiken blir omöjligt att odla GMO-

grödor för att det är så litet. Vi klarar inte av de skyddszonerna så det 

blir i praktiken ett förbud, men det är inte ett förbud. Bara man ser till 

att det är tillräckligt långa skyddsavstånd så då kan det bli hemskt små 

odlingar om det överhuvudtaget ska gå att odla. Jag tror inte att det blir 

någon odling fast vi inte har förbud mot odling. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Det här är ju en politisk konstruktion på hur man kan ha en andemening 

vad man vill uppnå. Sedan finns det olika sätt att gå tillväga för att 

uppnå det som andemeningen är. Jag vill igen påstå att min personliga 

andemening är att jag inte är intresserad av att ha GMO-grödor på 
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Åland. Det finns olika sätt att gå tillväga för att undvika det. Det här är 

ett sätt som landskapsregeringen har kommit fram till att är möjligt att 

gå tillväga på. Därför är jag glad att vi har hittat ett sätt att komma till-

rätta med det problemet. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Om EU besluter sig för att man kan ha GMO-fria zoner, att vi får det 

klarlagt, så då blir det ett annat läge. Då kan vi här på Åland besluta om 

vi vill ha ett GMO-fritt Åland helt och hållet. För tillfället tycker jag att 

det verkar lite väl oklart vad EU riktigt vill.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fortfarande får vi väl göra vad vi kan inom det regelverk som finns med 

de otydligheter som EU ställer till med i det här fallet. ”So far, so good”.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Sedan debatten i onsdags har jag fått ganska många e-

postmeddelanden och telefonsamtal från engagerade biodlare. Det är många 

som har velat förse mig med vetenskapliga fakta som bekräftar att honungs-

bin flyger längre än två kilometer.  

I den här broschyren från svenska jordbruksverket, ett informations-

material för 2007 om hur man kan öka skörden med hjälp av honungsbin och 

jordhumlor, skriver man så här, jag citerar direkt: ” Bin kan flyga upp till tre 

kilometer men är lata om det finns en bra födoplats närmare.” Jag tycker att 

det är en ganska sympatisk och allmänmänsklig egenskap som gör att jag gil-

lar bin ännu mera. I den fortsatta texten står det: ”Man rekommenderar 

mera än en fem kilometers avstånd mellan odlingar av vårraps och vitklö-

ver eftersom vårrapsen har en betydligt starkare näktarproduktion och är 

attraktivare än klövern och då kilar bina hellre iväg till rapsfälten”. Ef-

tersom vi i social- och miljöutskottet har flera kunniga inom jordbruksområ-

det så rekommenderar jag att man fördjupar sig bl.a. i den här rapporten från 

jordbruksverket.  

Jag har även fått andra texter från bl.a. Sheffields universitet och från 

Svenska naturvårdsverket. Sedan har jag också fått en studie av svenska ol-

jefröodlare som säger: ” Med tanke på att skördarna förbättrats vid närvaro 

av bin, även på tre kilometers avstånd, så betyder det att förbättringen i 

skördeutfallet är ett resultat av binas pollinerande”. Om det då finns GMO-

raps så innebär det att honungen kommer att vara förorenad med GMO-

pollen.  

Om man ska utgå ifrån de svenskaoljefröodlarnas studier så menar jag att 

om vi vill uppnå nolltolerans så krävs det mellan fem och tio kilometers sä-

kerhetsavstånd mellan biodlare och GMO-odling. Men ska vi tillåta 0,9 pro-

cent GMO-inblandningar så då kanske det krävs fyra till fem kilometers sä-

kerhetsavstånd. Det här är också dokument som jag tycker att utskottet ska 

titta mera ingående på. 

Sedan en annan fråga. De administrativa kostnaderna för det liggande för-

slaget kommer förstås att kosta en del. Landskapsregering ska ordna examen 

för de odlare som vill börja med GMO-odlingar. Det kommer att vara ett 
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ganska omfattande anmälningsförfarande. Landskapsregeringen ska auktori-

sera inspektörer, ha en tillsynsplan och ett tillsynsregister som även delvis 

ska finnas på landskapsregeringens hemsida. 

Om man ser på 32 § så kan även GMO-fria zoner upprättas på Åland utgå-

ende ifrån motiverade initiativ av odlare eller organisationer genom att man 

anmäler det till landskapregeringen. Dessa GMO-fria zoner som ska finnas 

inom landskapet Åland måste väl också registreras och finnas med på hemsi-

dor eller i någon annan lättillgänglig information. Även detta skulle jag vilja 

att utskottet fördjupar sig lite närmare i. Vilka tilläggsresurser kan det här be-

tyda för landskapsregerings näringsavdelning för att man ska kunna uppfylla 

det här lagförslaget? Man påför de eventuella GMO-odlarna också kostnader, 

det är ju självklart, menar jag.  

Ltl Wille Valve tog i sitt anförande upp varumärket Åland som ska stå för 

den rena GMO-fria maten, som har hög kvalitet och som man kan lita på. Det 

är precis det som socialdemokraterna har eftersträvat länge, vi borde egentli-

gen ha det som riktmärke. Vi har en unik situation mitt emellan Finland och 

Sverige, mitt i havet och vi har möjlighet att skapa ett bra varumärke för 

Åland. 

Jag hoppas verkligen att utskottet och lagtinget går in för att öka gränserna 

för skyddsavstånden, i synnerhet för växter som kan korspollineras och som 

handlar om biodlingar eller platser med pollineringsbin, från 2 000 meter till 

5 000 meter. Tack, herr talman.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Som jag sade redan förra veckan i mitt anförande så har vi försökt att 

grunda det här på den typ av information och vetenskapliga undersök-

ningar som kan leda till att vi får den här lagen godkänd, eftersom det är 

ett första viktigt steg. Jag tror faktiskt att åländska bin flyger mycket 

längre än vad man gör på andra ställen, ålänningarna är tuffa. Kan ut-

skottet få fram den informationen så att vi kan lägga det till grund för 

ändringar i lagen så är det jättebra. 

Administrativa kostnader blir det naturligtvis den dagen som någon 

försöker att odla. Men som jag ser lagen just nu så ställer den till stora 

bekymmer för att odla GMO. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Det är ju skönt att höra att det inte är någon prestigefråga 

hos minister Eliasson beträffande avståndet. Jag hoppas att vi från ut-

skottet ska kunna lägga fram så pass mycket vetenskapligt fakta att det 

går hem i Bryssel och att det faktiskt går att genomföra att vi får lagen 

om samexistens genomförd med 5 000 meter. 

Jag hörde om en bisvärm som hade flyttat sig från Skag i Eckerö till 

Kyrkby i Eckerö och det är betydligt längre än två kilometer. De 

åländska bina har bra flygkraft!  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Nej, det finns inte någon prestige. Det får ju inte fin-

nas prestige för vi har ju samma målsättning. Jag önskar utskottet lycka 

till, samtidigt vil jag ge den lilla vägkosten att man också måste tänka på 

att det är viktigt att vi får genom den här lagen för att vi ska ha någon-

ting att gå på. 
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Ltl Carina Aaltonen, replik 

Vi tar det här med oss till utskottet. Vi försöker ta fram alla fakta, stu-

dier och undersökningar som finns och försöker bygga upp ett bra motiv 

för att vi ska förändra lagförslaget och höja skyddsgränsen till fem kilo-

meter.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Torbjörn Eliasson 

Tack, herr talman! Jag lovade ltl Barbro Sundback att jag lite skulle utveckla 

notifieringsförfarandet.  

Det normala är att man gör precis såsom ltl Sundback säger. Landskapsre-

geringen tar en förordning och så skickar man den till Bryssel och får det no-

tifierat.  

I det här fallet var det enbart med tanke på att man skulle få ett så snabbt 

resultat som möjligt. Kommissionen har tre månaders tid på sig att titta på 

lagförslaget och eventuellt komma med invändningar. Sedan har vi ytterli-

gare fyra månader för presidenten att godkänna förslaget. Det kan alltså ta 

maximalt sju månader efter det att lagtinget har klubbat det.  

Det här tror jag på nog att har hänt tidigare också. Man har helt smidigt 

skickat ner förslaget. På det sättet kan man snabba upp processen. Det var 

enbart tanken på att man skulle kunna ha den här lagen klar till nästa od-

lingssäsong 2012. Tack.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Det svaret fick vi ju redan senaste gång. Om vi ska 

följa det parlamentariska systemet och vår självstyrelselag så är det lag-

tinget som lagstiftar. Det är ju inte så att den här lagen är klar ännu, den 

kanske blir förkastad. Det är nu så, en gång för alla, att det här inte är 

något snabbköp. Det tar den tid det tar och det är lagtinget som är det 

folkvalda parlamentet. Regeringen sitter på vårt förtroende och ska göra 

som vi säger. Jag tycker inte att det är rätt turordning. Jag förstår argu-

mentet, men jag tycker inte att regeringen ska handla så. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Ja, var och en får ha sin uppfattning. Det här var ett 

sätt att snabba upp ärendet och det sade jag även förra gången. I sista 

hand är det ändå lagtinget som fattar beslutet. Det är här som klubban 

faller om vi tar lagen och för den till presidenten. Det är då bra att veta 

att det inte kommer några invändningar från Bryssel, därför gjorde vi 

detta.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tror att vi talar olika språk. Jag pratar inte om vad som 

är praktiskt. Jag pratar om det parlamentariska systemet som förutsät-

ter att lagtinget fattar suveränt beslut i lagstiftningsärenden som kom-

mer från regeringen och i den form som lagtinget tycker att lagförslagen 

ska ha. De verkställighetsåtgärder som följer på det sker därefter. Jag 

tror att de flesta som har någon parlamentarisk erfarenhet har en sådan 

principiell hållning. Sedan får man tycka och göra som man vill. Jag an-

ser att det inte är förenligt med det parlamentariska förtroendet. 
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Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag håller med, vi är helt överens om att det är lag-

tinget som har suveräniteten att fatta beslutet om den här lagen och föra 

den till presidenten. Det som skiljer oss åt är att jag tycker att det hade 

fungerat pragmatiskt att praktisk sköta det här på ett sådant sätt att 

man kan förkorta den här tiden eftersom lagen är så efterfrågad.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.  

Kan förslaget om att remittera ärendet till social- och miljöutskottet som ska få ett utlå-

tande av finans- och näringsutskott omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras 

till social- och miljöutskottet till vilket finans- och näringsutskottet ger ett utlåtande.  

För kännedom 

5 Överlåtelse av verksamheten vid Ålands försöksstation 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 2/2011-2012) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 16 november 2011. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls den 16 november 2011 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Upprop. 27 ledamöter är närvarande. 

Lagtingsledamoten Anders Englund anhåller om ledighet från dagens plenum för delta-

gande i SLC:s styrelsemöte och lagtingsledamoten Wille Valve anhåller om ledighet från 

dagens plenum på grund av flytt från Bryssel. Beviljas. 

Första behandling 

1 Avtalet med Macao om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 1/2011-2012) 
Republikens presidents framställning (RP 1/2011-2012) 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Herr talman! Kära lagtingskollegor, det här tillfället är faktiskt unikt. Det är 

en stor ära och ett förtroende att få stå här som den nya finans- och närings-

utskottets förste ordförande. Detta nya utskott ersätter inte bara de gamla fi-

nans- och näringsutskotten, utan även det tidigare lagutskottet. Det blir så 

när man reformerar de tidigare fem större utskotten till dagens tre. 

Jag ska fortsätta i denna rationella anda och nu presentera inte en utan tre 

framställningar samtidigt, vilka är oerhört lika till sina lydelser. De har alla 

en gemensam nämnare och samtliga baseras på den internationella organi-

sationen OECD:s rekommendationer. Den har, som en liten parentes, varit 

med och byggt Europas ekonomi sedan 1948. 

De tre framställningarna reglerar ett utbyte med skatteinformation mellan 

Finland och Costa Rica, Macao och Seychellerna. Avtalen är i det stora hela 

likalydande. Det handlar om att undvika skadlig skattekonkurrens. Tidigare 
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har också ett relativt stort antal liknande avtal överenskommits mellan län-

derna. 

Det nya finans- och näringsutskottet har mot den bakgrunden samtyckt till 

att dessa tre avtal även ska träda i kraft i landskapet Åland. Tack för ordet.  

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i pre-

sidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med finans- och nä-

ringsutskottets betänkande. Lagförslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första 

behandling är avslutad. 

Första behandling 

2 Avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 2/2011-2012) 
Republikens presidents framställning (RP 2/2011-2012) 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i presidentens 

framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med finans- och näringsutskottets 

betänkande. Lagförslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är 

avslutad. 

Första behandling 

3 Avtalet med Costa Rica om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 3/2011-2012) 
Republikens presidents framställning (RP 3/2011-2012) 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i presidentens 

framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med finans- och näringsutskottets 

betänkande. Lagförslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är 

avslutad. 

Remiss 

4 Överlåtelse av verksamheten vid Ålands försöksstation 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 2/2011-2012) 

Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-

skott ett ärende ska remitteras. Beslutet ska enligt motiveringarna fattas efter avslutad 

diskussion. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskot-

tet. 

Diskussion.  

Minister Torbjörn Eliasson 

Tack, herr talman! Det här lagförslaget går ut på att överlåta försöksverksam-

heten vid Ålands försöksstation till Ålands hushållningssällskap r.f.  

Åland landskapsregering har bedrivit försöksverksamhet sedan 1938, se-

dan 1965 i Ålands försöksstations regi. Målsättningen med försöksstationen 

är att genom tillämpad försöksverksamhet producera information och ut-

veckla metoder som bidrar till att stärka de enskilda lantbruksföretagens 

konkurrenskraft och minska deras miljöpåverkan.  

Landskapsregeringen har de senaste åren arbetat med flera strukturella 

förändringar på näringsavdelningen. En av dessa är privatiseringen av för-
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söksverksamheten som nu blir ett faktum efter årsskiftet om lagtinget god-

känner förslaget. Denna åtgärd har även föregåtts av effektiviseringar och 

verksamhetsneddragningar i kostnadsbesparande syfte. Målsättningen med 

privatiseringen av försöksstationen är att ytterligare effektivisera den fram-

tida verksamheten så att vi får ut mer för budgeterade medel. 

Kostnadsutvecklingen för Ålands försöksstation har de senaste fem åren 

varit följande för verksamheten exklusive internhyra, allt enligt bokslut och 

budget: År 2007: 710 000, år 2008: 690 000, år 2009: 660 000, år 2010: 

450 000 och år 2011 och år 2012 budgeterat till 400 000 euro. Det här är av-

rundat till närmaste tusental.  

Herr talman! I budgeten för år 2011 föreslog landskapsregeringen att för 

Ålands försöksstation utreda möjligheterna för att tjänsterna för försöksverk-

samheterna köps in av en privat aktör. Målsättningen var att tjänsterna ska 

produceras utifrån näringens efterfrågan av enskilda försök, att ta vara på sy-

nergieffekter samt att uppnå snabb och tydlig kommunikation med övrig 

basservice riktad till näringen. Denna strukturella process har varit fram-

gångsrik. Om lagtinget godkänner konceptet, budgetskrivningarna och lagen 

så kommer Ålands hushållningssällskap att i fortsättningen erbjuda en till-

lämpad försöksverksamhet riktad och anpassad till det åländska lantbruket 

som genom sin verksamhet med utgångspunkt i de regionala förutsättning-

arna och en hållbar produktion producerar information och utvecklar meto-

der som bidrar till att stärka det åländska jordbrukets konkurrenskraft, inno-

vationsförmåga samt minska deras miljöpåverkan. Försöksverksamhet i 

Ålands hushållningssällskaps regi kommer även att skapa synergier och ökat 

mervärde genom samarbete och utveckling av försöksverksamheten parallellt 

med hushållningssällskapets övriga verksamheter. 

Genom lagen bemyndigas landskapsregeringen att till Ålands hushåll-

ningssällskap överlåta den försöksverksamhet som Ålands försöksstation idag 

bedriver. Personalen vid Ålands försöksstation övergår till anställning vid 

Ålands hushållningssällskap. Samtidigt upphävs landskapslagen om Ålands 

försöksstation. Den lagen är från år 1965. 

Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens budgetförslag för år 2012 

och avsikten är att båda förslagen ska behandlas parallellt i lagtinget. Det är 

alltså fråga om en så kallad budgetlag. 

Herr talman! Vid försöksstationen finns sex tjänstemän och en arbetsta-

gare. Vid överlåtelsen övergår denna personal automatiskt till anställning hos 

Ålands hushållningssällskap. Förslaget medför att samtliga tjänster vid 

Ålands försöksstation indras. Arbetsavtal ingås dock med personalen innan 

tjänsteförhållandena upphör så att anställningsförhållandet är tryggat utan 

avbrott. 

I samband med att lagen antas ska ett driftsavtal slutgiltigt undertecknas 

mellan hushållningssällskapet och landskapsregeringen om den fortsatta för-

söksverksamheten. Avtalet, som reglerar överlåtelsen av verksamheten, finns 

redan framtaget och undertecknas av parterna när denna lag och budgeten 

har godkänts av lagtinget. 

Avsikten är att den egendom som finns vid försöksstationen ska kvarstå i 

landskapets ägo även efter överlåtelsen av försöksverksamheten, men hus-

hållningssällskapet ska hyra den egendom som behövs för den fortsatta drif-

ten av verksamheten. 
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Genom lagförslaget försvinner den rådgivande kommission som finns vid 

försöksstationen. Ansvaret för den fortsatta försöksverksamheten axlas i fort-

sättningen av Ålands hushållningssällskap. 

Landskapsregeringen avser att ersätta Ålands hushållningssällskap för den 

fortsatta försöksverksamheten på nuvarande nivå, såsom den är budgeterad, 

vilket regleras i det femårsavtal som tecknas inför årsskiftet. 

Till sist, herr talman, ifall någon undrar över upphandlingsförfarandet så 

kan jag informera om att vi har låtit en utomstående juridisk konsult utreda 

frågan huruvida man måste upphandla eller inte. Denna granskning visar att 

Ålands landskapsregering med all sannolikhet inte behöver utföra en offentlig 

upphandling i samband med den planerade verksamhetsöverföringen av de 

forsknings- och utvecklingstjänster som Ålands försöksstation utför. Denna 

slutsats gäller under förutsättning att landskapsregeringen även framöver i 

sin helhet bekostar forsknings- och utvecklingstjänsterna. Det finns således 

inte några upphandlingsrättsliga hinder för att landskapsregeringen tillsam-

mans med Ålands hushållningssällskap direkt avtalar om ett övertagande av 

de forsknings- och utvecklingstjänster som Ålands försöksstation i dagsläget 

utför.  

Denna slutsats gäller under förutsättning att landskapsregeringen även 

framöver i sin helhet bekostar forsknings- och utvecklingstjänsterna. Det 

finns således inte några upphandlingsrättsliga hinder för att landskapsrege-

ringen tillsammans med Ålands hushållningssällskap direkt avtalar om ett 

övertagande av de forsknings- och utvecklingstjänster som Ålands försöks-

station i dagsläget utför. 

Som jag sade inledningsvis så är avsikten att lagen ska behandlas som en 

budgetlag, så att den kan träda i kraft när budgeten är klar den 1 januari 

2012. Tack, herr talman! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Tankarna bakom det här ändringsförslaget kan vara bra. 

Jag har ingenting emot att man får försöksverksamheten via rådgiv-

ningen mera sammankopplad med näringen. Jag tror att det kan vara 

bra i grund och botten. 

De siffror som näringsminister Eliasson nämnde om den ekonomiska 

utvecklingen för försöksverksamheten stämmer inte riktigt med budge-

ten. Det sades bl.a. att kostnaderna skulle bli 400 000 euro för nästa år. 

Tittar vi i landskapsregeringens förslag till budget så finns det 575 000 

euro upptaget. Att försöksverksamheten skulle ha kostat 450 000 euro 

år 2010 stämmer inte heller. I bokslutet står det att verksamhet kostade 

280 000 euro år 2010, budgeten för detta år var 426 000 euro och nu 

blir det 575 000 euro. Privatiseringen i ekonomiska termer verkar lite 

oklar för mig. Men det finns kanske en bra förklaring? 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag tror det finns en bra förklaring på det, ltl Anders 

Eriksson. Jag begärde de här uppgifterna från finansavdelningen här 

före lunchen. När det gäller 575 000 euro som står i budgetförslaget för 

2012 så innehåller den summan internhyra. Jag sade uttryckligen att 

dessa siffror som jag uppgav gällde exklusive internhyra. Men nu har 

man lagt på en internhyra på 170 000 euro. Den summan kommer till-
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baka men då går den in på byggnadsbyrån. Det är detta som det handlar 

om. Själva verksamheten är budgeterad till 400 000, precis såsom den 

är i år.   

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag såg de siffrorna också och det kan vara på det sättet. Det budgeteras 

som en totalkostnad på 575 000, även om jag tror att det blir 162 000 

med rundgången och de interna hyrorna. 

Hur kan det komma sig att det i bokslutet står att försöksverksamhet-

en, under hela momentet 47.46, kostade 280 000 euro år 2010? Med de 

uppgifter som näringsminister Eliasson gav får jag det inte riktigt att gå 

ihop.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Vad jag kan komma ihåg så är detta det enda stället i 

budgeten där internhyran är direkt kopplad till momentet. Annars finns 

internhyror under övriga fastigheter i budgeten för 2012, vilket de har 

funnits tidigare. Förra året fanns det funderingar på att man skulle ha 

plockat in internhyrorna överallt. Men då fanns inte internhyrorna fär-

digt uträknade för alla. Då valde landskapsregeringen att inte införa det. 

Avsikten är att man ska kunna se hur mycket varje verksamhet kostar 

och då bör man också veta vad räntor, amorteringar och avskrivningar 

betyder. Men i det här fallet, för att visa exakt vad det kostar, har land-

skapsregeringen valt att sätta in internhyran. Men den hyran betalas in 

tillbaka av hushållningssällskapet och då går den in på byggnadsbyrån 

som sköter om fastigheten.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Rauli Lehtinen, replik 

Herr talman! Jag har två kommentarer. De är i och för sig lite motsägel-

sefulla. Den första kommentaren gäller privatiseringsfrågan. Enligt min 

mening kan man inte riktigt tala om privatisering. Det här är ett överlå-

tande. Om det skulle ha varit en riktig privatisering så skulle man ha 

bjudit ut det på marknaden och fått ett pris. Om det skulle ha privatise-

rats på riktigt så tror jag också att det skulle ha inneburit mera anpass-

ning till det verkliga behovet. 

Sedan finns det inget positivt saldo på det här. Man fortsätter med 

samma budgetmoment. Visst blir det besparingar, men det blir inte nå-

got positivt saldo på det här viset.  

Sedan har jag en kommentar om jävsfrågan. Hur vet ni att provtag-

ningarna har flyttat till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet? Jag är 

inte riktigt säker på om myndighetsutövningen finns kvar? EU-reglerna 

säger att det inte kan vara i en sådan organisation som ligger för nära 

målgruppen jordbrukarna. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag håller med ltl Rauli Lehtinen att det inte är nå-

gon hundraprocentig privatisering så att man har bjudit ut det och att 

ett privat företag får bjuda på det och sedan hantera det. Det är en verk-

samhet som övertas av ett privat företag. Det håller jag med om. 
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Det finns ett positivt saldo här. Därför tyckte jag att det också var vik-

tigt att räkna upp hur kostnadsutvecklingen har varit på försöksstation-

en från år 2007 fram till nu. Från en verksamhet som har kostat över 

700 000 euro per år så är vi nu nere i 400 000 euro. Samma sak har vi 

gjort när det gäller avbytarservicen, där har vi sänkt kostnaderna. Vi har 

också exempelvis sänkte kostnaderna på Guttorp. Vi har gjort väldigt 

mycket när det gäller kostnadsbesparingar på näringsavdelningen. Det 

finns ett stort långsiktigt positivt saldo. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! I likhet med ltl Anders Eriksson får jag inte de här 

siffrorna att stämma. Bokslutet för år 2010 är på 280 000 euro och 

716 000 euro. Minister Eliasson pratade om något på 400 000 euro för 

2010. Jag skulle vilja ha ett förtydligande där. Det verkar som om belop-

pet har stigit sedan dess. Det måste vi få klarhet i. Det är egentligen inte 

någon privatisering. Genom driftsavtalet måste man väl komma överens 

om vilka uppgifter som man ska utföra för landskapets räkning. Jag har 

inte i och för sig någonting emot att man gör på det här sättet. Tvärtom, 

det är en hälsosam utveckling att landskapsförvaltningen inte ska hand-

lägga privata enskilda ärenden. Men vad ska det står i avtalet? Hur ska 

man styra? 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Det är en definitivt en hälsosam utveckling, fast det 

inte är en hundraprocentig privatisering. Men det är ju någonting posi-

tivt. Saldo är positivt, dels om man tittar på vad som har hänt under de 

här åren, när man har varit uppe i en verksamhet som har kostat över 

700 000 euro och nu är vi nere i 400 000 euro. Vi har sparat in stora 

pengar under ett antal år. 

När det gäller frågorna om siffrorna så kan jag ha skrivit någon siffra 

fel. Jag har inte budgeten framför mig som ltl Sundback har. Utskottet 

kan reda ut det, för det finns ju klara och tydliga siffror på det här. Från 

2007 har det sjunkit med 300 000 euro.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det måste nog tydligen redas ut. Det var en stor skillnad på ett par 

hundra tusen mellan det som ministern uppgav för 2010 och det som 

står i budgeten. Man frågar sig meddetsamma varför det går uppåt igen. 

Är det några nya uppgifter som har påförts försöksverksamheten och 

ska det fortsätta? Förändringen innebär trots allt att det är landskapsre-

geringen som på något vis ska ha inflytande över den här verksamheten. 

Det är ju bara det att man lägger ut det på en annan utförare. Vad är det 

som man vill i det här driftsavtalet? Vad vill minister Eliasson med den 

här försöksverksamheten? Ska verksamheten fortgå på samma sätt med 

lägre insatser eller är det någonting nytt? Har vi behov av det här?  
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Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Det är konstaterat att det finns ett klart behov av 

verksamheten. Annars skulle vi inte föreslå att verksamheten skulle fin-

nas kvar, men den behövs för att utveckla och hålla konkurrenskraften. 

Att jag skulle ta fel på flera hundra tusen i de siffror som jag re-

dogjorde för tror jag inte på. Kom ihåg, skillnaden är från 2007 och till 

dags dato handlar det nästan om en halvering av kostnaderna för för-

söksverksamheten. Det är detta som är viktigt. 

När verksamheten överförs till hushållningssällskapet så tecknar vi 

ett femårigt avtal. Där finns målsättningarna som jag läste upp här tidi-

gare i mitt anförande. Då kan man få ut mera för pengarna eftersom 

man får synergieffekter under hushållningssällskapets vingar. För de 

400 000 som vi betalar kommer vi att få ut mera för samma pengar än 

om vi skulle sköta det själva.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Jag uppehåller mig kring frågan om lagförslagets egenskap 

av budgetlag. Det har pekats på några juridiska problem, upphandlings-

aspekten, tillträde till marknaden och det finns flera, jävsfrågan som 

kollegan Lehtinen nämnde. En väldigt avgörande fråga i detta samman-

hang är att personalen upphör att vara offentligrättsligt anställd och 

övergår till privaträttsligt anställd. Där ska man vara mycket klar på vad 

man gör, man ändrar helt och hållet status på anställningsförhållandet. 

Vid en sådan här bedömning skulle jag nog avråda från experimentet 

med budgetlag för självstyrelselagens 20 § 3 mom. tar sikte på en helt 

annan situation, dvs. lagstiftning för budgetens genomförande. Här ef-

tersträvar man att på ett annorlunda sätt utöva en verksamhet, till synes 

privat men ändå på skattebetalarnas bekostnad. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag tror att detta får bli en fråga för utskottet att ut-

reda. Vtm Jansson och jag kan inte utreda det här. Det finns säkert såd-

ana frågor. Vi har bedömt att vi kan göra det som en budgetlag. Även 

tjänstemannen som har berett den här lagen hade vissa synpunkter på 

det här. Utskottet kan se korrespondensen med mig som minister. Det 

här tycker jag att utskottet ska titta på. Jag och regeringen har gjort be-

dömningen att det här kan göras. Vi tycker att det är viktigt att det görs 

så att vi får överflyttningen från den 1 januari och får full effekt redan 

då. Utskottet kan titta på det, tycker jag.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Ålands försöksstation har funnits på Jomala gård sedan 1938. 

Verksamheten har sedan utvecklats under årens lopp i takt med att jordbru-

kets behov har förändrats. Det är nog tack vare Ålands försöksstation som vi i 

stor grad har mycket specialgrödor på Åland. Man har gått före och visat på 

möjligheter, tagit in nya växtsorter, bär och fruktträd och testat dem för våra 
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åländska specifika förhållanden, varefter jordbrukarna har kunnat ta del av 

resultaten och sedan bedömt om de vill odla dessa grödor i större skala. 

Nu står försöksstationen inför en förändring om att byta huvudmannaskap 

och det är inte en sådan dramatisk förändring i sig. Den stora förändringen 

ute på Jomala gård gjordes i och med att regeringen lade ner Ålands natur-

bruksskola utan att ha klart för sig vad som skulle ske med området på sikt. 

Naturbruksskolan har sedan länge varit den naturliga och centrala samlings-

platsen för dem som är verksamma inom primärnäringarna. Man har haft 

möten, kurser och fortbildning. En söndag i september under många år, föru-

tom det här året, har halva Åland vallfärdat till Jomala gård för att ta del av 

essensen av allt det bästa som landsbygden kan bjuda på, nämligen skörde-

marknaden och den stora skördefesten. 

Det är stora krav som väntar jordbruket framöver, lönsamheten blir svå-

rare och konkurrensen är knivskarp. Det är viktigt att ha örat mot jorden för 

att kunna lyssna av vad och hur man som lantbrukare ska göra för att få eko-

nomin att gå ihop, i synnerhet nu när EU-stöden förväntas minska och bidra-

gen styrs in mer och mer mot miljöåtgärder. Jag anser att det är viktigt att 

primärnäringarna kan fortsätta att ha en mötesplats. Tanken att utveckla na-

turbruksskolan till ett utbildnings- och kunskapscenter är god. Jag ser gärna 

att den ekologiska odlingen får en huvudroll här. I sammanhanget kan fak-

tiskt Ålands försöksstation under Ålands hushållningssällskap passa bra in i 

samverkan med centret.  

Minister Eliasson talade ganska mycket om hur kostnaderna för Ålands 

försöksstation har minskat. Vad vill man egentligen politiskt uppnå med den 

här förändringen? Vill man avveckla, utveckla, öka intäkterna, minska land-

skapets kostnader eller är det för att göra en satsning på ett grönare jord-

bruk? Här anser jag, precis som min kollega Barbro Sundback, att driftsavta-

let har en avgörande roll. Här kan landskapsregeringens styra försöksverk-

samhetens mål och verksamhet fem år framåt. 

Jag anser att man får passa sig väldigt noga när driftsavtalet görs upp så att 

inte de ekologiska försöken tonas ner, utan att det ekologiska får en förstärkt 

roll under det till nya huvudmannaskapet. Jag menar att det är hos den eko-

logiska odlingen som framtiden finns. Här finns en efterfrågan, en växande 

marknad och här finns en möjlighet för Åland att profilera sig som ett område 

med ren och hälsosam mat. Enligt mitt parti är ren och hälsosam mat sådan 

mat som är trygg, giftfri och helst ekologiskt odlad med stor omtanke om 

kretsloppet och miljön. Jag tycker det är viktigt att skriva in i driftsavtalet att 

tyngdpunkten ska ligga på ekologi och miljö.  

Gamla odlingsväxter kan också bli stora på sikt. Jag tror att de kommer att 

få en ny renässans. Idag har förädlingen av växter mest gått ut på att få fram 

stora, snabbväxta och resistenta grönsaker som nog har bra hållbarhet och 

ser likadana, men som inte smakar någonting alls. Det skulle vara ett viktigt 

mål att få fram grödor som faktiskt smakar som de ska smaka eller som de 

smakade förr innan förädlingen satte fart. Här skulle det finnas en möjlighet 

att få intäkter från en sådan försöksverksamhet eftersom det knappast före-

kommer försöksodling på gamla kulturväxter någon annanstans. Det går 

knappt att få tag i eftersom bl.a. EU-medlemskapet har medfört att många av 

de gamla sorterna inte längre finns i handeln.  
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Det står i målsättningen om kvalitetsutveckling av de vanligaste grödorna 

på Åland. Jag tycker att man kunde ha kvalitetsutveckling på ovanliga grödor 

som skulle kunna bli en ny nisch för Åland. 

Aldrig, aldrig ska man på Ålands försöksstation börja med GMO- provtag-

ningar och försök. Tack, herr talman.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Carina Aaltonen frågade varför landskapsrege-

ringen gör det här. Ålands försöksstation har ju varit på fallrepet. Det 

finns krafter som har velat få bort försöksstationen totalt, så att den inte 

ska orsaka landskapet några kostnader. Men det anser inte vi. Vi vet att 

försöksstationen behövs. Istället för att avveckla försöksstation har vi 

först gjort den effektivare och nu föreslår vi att man ska överföra den till 

Ålands hushållningssällskap. Vi tror att man kan få ut mera för de 

pengar som landskap satsar eftersom det kommer under Ålands hus-

hållningssällskaps vingar och man får symbiotiska effekter, om vi pratar 

växtspråk. De är de viktigaste motiven. 

Ltl Carina Aaltonen, replik  

Herr talman! Jag kan säkert dela minister Eliassons uppfattning om att 

Ålands försöksstation behövs. Men då borde man väldigt starkt argu-

mentera för varför den behövs och vilken inriktning man ska ta. Bara att 

man ska minska på kostnaderna innebär att kvaliteten på försöken kan 

försämras och man kan inte utföra samma saker som tidigare. Man 

borde nischa in sig på något nytt kanske och hålla kvar något som det 

finns behov av framtiden.  

När det gäller äppelodlingen, lökodlingen och de större bulkvarorna 

som odlas på Åland så kanske de kan sköta sin försöksverksamhet på 

egen hand, medan försöksstationen behövs för de mindre och det nya 

jordbruket.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Det är precis såsom det är. Nu finns det mycket 

större möjligheter när försöksstationen kommer att skötas av Ålands 

hushållningssällskap. Nu kommer näringen själv att kunna påverka när 

man ser vilka behov och efterfrågan som finns. Det är ju efterfrågan på 

produkter som är viktig. När efterfrågan på ekologiska produkter ökar 

så kommer man att se till att försöksstationen jobbar mera och mera 

med sådant. Nu är förutsättningarna mycket bättre att försöksstationen 

styrs på rätt sätt. 

Angående avtalen så finns det ett avtal framtaget. Det finns ett för-

handsavtal som vi tecknade på tidigare, vilket utskottet kan få titta på 

hur det är utformat.  

Ltl Carina Aaltonen, replik  

Jag hoppas att det verkligen är så här som minister Eliasson säger, att 

man ska satsa på ekologiska försök. Från första januari drar man ner 

den ekologiska fältmästarens tjänster till 50 procent. På hushållnings-

sällskapet har man inte haft någon ersättare för den tjänstlediga person 

som sköter den ekologiska rådgivningen. När man ser på det utifrån så 

tycker jag faktiskt att den här regeringen har tonat ner det ekologiska. 
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Jag vill att man nu verkligen ska blåsa liv i det ekologiska igen och sätta 

fokus på just den biten. Jag hoppas att utskottet kan titta närmare på 

driftsavtalet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag tycker att ltl Aaltonen höll ett positivt anförande. Hon 

pratade om att försöksområdet borde vara ett utbildnings- och kun-

skapscenter för landsbygden. Det var precis det som var grundtankarna 

när Ålands landsbygdscenter bildades en gång i tiden. Däremot hör jag 

till dem som blir alltmer bekymrad. Området håller sakta men säkert på 

att vittra sönder.  

Den centrala frågan är precis det som ltl Aaltonen frågar; är det en 

avveckling eller är det en utveckling? Vi får hoppas att det är en utveckl-

ing som vi ser. Det är på sätt och vis rätt att man för över rådgivning och 

att man får över försöksverksamhet till näringen så att det kanske är på 

näringens egna villkor.  

Jag vet att ltl Aaltonen är speciellt intresserad av ekologisk odling. 

Igår träffades de 14-15 största jordbrukarna på Åland och hade ekologisk 

odling som speciellt tema för att se vad man kan göra för att få lite fart 

på den biten. Det finns nog ett intresse ute hos näringen. Man måste ju 

titta på olika alternativ, man kan inte bara trampa på i raggsockorna 

som vi alltid har gjort.  

Ltl Carina Aaltonen, replik  

Jag instämmer i det som ltl Eriksson sade. För att man ska kunna få 

Jomala gård att verkligen leva upp så behöver man koncentrera primär-

näringarna dit, kanske från förvaltningen men också göra en satsning på 

ett utbildnings- och resurscentrum där. Då får man förhoppningsvis 

också dit någon privat som kan öppna matserveringen där och man kan 

få kaffe och lunch serverat. Där finns också utrymmen som kanske kan 

användas för bed- and breakfast. Det finns utvecklingsmöjligheter för 

Jomala gård. Det verkligen kunde bli det livskraftiga centret och den 

centrala samlingsplatsen för primärnäringarna. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vi är helt eniga om det. Jag skulle hellre prata om lantbruksnäringar än 

primärnäringar. Till primärnäringarna räknar jag även fiske. 

Det var galet att man lade ner naturbruksskolan utan att man hade 

några tankar överhuvudtaget på vad som skulle komma sedan. Vi har ju 

haft upp det vid flera olika tillfällen, man visste ju inte ens om man 

skulle ha värmen på i den stora skolbyggnaden, samtidigt som man hyr 

kontorslokaliteter runt om på stan till höga kostnader. 

Jag hoppas att man igen får fart på ursprungstankarna runt lands-

bygdscentret. Landsbygdsnäringarna behöver resurscenter. Det ska ske 

på näringens villkor men det ska också ske på ekonomiskt sunt sätt. 

Ltl Carina Aaltonen, replik  

Jag tror också att man behöver föra in nya element. Det var väldigt trev-

ligt att höra att det var många av de konventionella jordbrukarna som 
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har fördjupat sig lite mera i det ekologiska. Som jag ser det så är det i det 

ekologiska som framtida vinster finns hos lantbruksnäringen. Det är ju 

så som det ska vara. Nu börjar vi se att den stora efterfrågan finns. Även 

de som har varit mest hårdnackade mot ekologisk verksamhet börjar 

också vädra morgonluft. Det finns faktiskt pengar att förtjäna och då ska 

vi satsa på det eftersom de traditionella bidragen till jordbruken kom-

mer att fasas ut. Från EU kommer det att bli mera satsningar på miljöin-

riktade åtgärder i framtiden.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Talmannen önskar påminna om det här ärendets rubrik: 

Överlåtelse av verksamhet av Ålands försöksstation. Talmannen har visat en ganska 

stor vidsynthet hittills under den här debatten. Med tanke på kommande debatter 

kommer vi att vara lite strängare framöver.  

Vtm Roger Jansson 

Herr talman! Låt mig också överföra diskussionen till själva ärendet, som 

både gäller överlåtelse av verksamheten vid Ålands försöksstation och frågan 

om budgetlag. Jag vill börja med det första. Jag har ett anförande med fem 

punkter. 

Det första är verktyget budgetlag som man här föreslår att ska användas. 

Det här är tydligen den enda budgetlagen som kommer i samband med den 

här budgeten. Jaha, det kommer flera, det är bra. Till skillnad från andra par-

lament har vi i landskapet använt oss av en rättsosäker metod under många 

decennier. Vi har i enkel ordning fattat budgetbeslut och påverkat ekonomin 

för tredje man, för medborgarna. Det anses inte i vår rättstradition vara ett 

acceptabelt sätt, utan det är genom lagstiftning som man ska säkerställa 

medborgarnas rättsäkerhet. Därför var det bra att vi i självstyrelselagen fick 

in rätten att stifta budgetlagar. Vtm Gunnar Jansson ifrågasatte i en replik 

huruvida det här var ett lämpligt område för det. Det är värt för utskottet att 

titta på det utgående från det resonemanget som han förde.  

För det andra, herr talman, så är det mycket bra att landskapsregeringen 

nu kommer med det här lagförslaget i samband med budgeten 2012, att man 

överför försöksstationsverksamheten till en intresseorganisation för dem som 

har direkt nytta av det. Då blir driftsavtalet mycket centralt och avgörande för 

vad förslaget ska resultera i. Det vet vi inte nu eftersom vi inte har sett drifts-

avtalet. Det är rimligt för utskottet att få ta del av de skisser som finns så att 

man kan säkerställa att överföringen tjänar de syften som är avsedda. 

Då kommer jag in på den tredje frågan. Det är verksamhetens berättigande 

och dess volym. Det har varit en neddragning av volymen under tidigare år, 

inte de allra senaste åren men under tidigare år. Det har varit motiverat av 

det skälet att försöksverksamheten har gått in på områden som egentligen 

inte har resulterat i nytta för näringarna på Åland. Man har ganska långt 

sysslat med tillämpad forskning vid sidan fält- och växthusförsök. Ofta har 

den tillämpade forskningen varit av den arten att den kanske har haft mera 

nytta för andra än för Åland. Jag tror att man i dagsläget har kommit ner i en 

rimligare volym på försöksverksamheten, men att verksamheten ännu av 

hushållningssällskapet framöver kan övervägas huruvida man ytterligare kan 

specialisera sig på det som är det viktiga. Det är möjligheten att utveckla sär-

skilt lantbruket i det här fallet och olika former av grödor. Försöksstationen 
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har haft en väldigt stor betydelse för den här näringens utveckling genom årt-

iondena och kommer att fortsätta att ha det. Den samvetsgranne frågar sig 

då; varför betalar inte jordbrukarna allting själva? Varför ska skattebetalarna 

vara med och betala? Det svaret är likadant i det här sammanhanget som det 

ofta är i andra likartade sammanhang. En åtskillig del av den här verksam-

heten finns det ingen kund för. Olika metoder måste prövas som sedan kan 

visa sig bli användbara för flera. Åtskilliga av dessa försök kommer inte att 

resultera i en utveckling av näringen. Dessutom vet man inte med det som 

lyckas och det som ger framtidsmöjligheter vilka jordbrukslägenheter som 

kommer att få nytta av det. Man har alltså inte i initialskedet någon annan 

betalare än skattebetalarna. 

Sedan finns det också en betydande del av verksamheten som riktar sig till 

utveckling av befintliga delar av lantbruksnäringen. Då finns det någon som 

kan vara beställare och därmed betalare. Den här verksamheten ska både 

vara skattefinansierad och avgiftsfinansierad. Jag vill varna dem som tror att 

det kan vara väldigt mycket avgiftsfinansierat, sådan är inte strukturen här. 

Sedan är frågan om den totala volymen ligger på rätt nivå för den åländska 

framtidens del? Det är en intressant fråga, den är svårbesvarad och den är all-

tid svårbesvarad. Det är något som kommande landskapsregering måste titta 

noga på, naturligtvis också hushållningssällskapet och medlemmarna, lant-

brukarna själva. 

Den fjärde punkten är ekonomin. Nu säger minister Eliasson att man 

kommer att skriva ett femårsavtal. Det betyder att man skriver avtalet för 

hela den här mandatperioden och också för nästa mandatperiods första år. 

Det betyder att man binder lagtinget vid budgetbeslut. Den fråga som jag ber 

utskottet fundera på är hur rimligt det är att göra på det sättet, i den mån det 

här resultatavtalet också innehåller de ekonomiska volymerna som ska beta-

las ut från landskapets budget. Det är lagtinget som har budgetmakten och 

inte landskapsregeringen. Om inte lagtinget får veta volymen på femårsavta-

lets sista fyra år så är det frågan om landskapsregeringen har överskridit sin 

budgetmakt. 

Avslutningsvis, herr talman, till huvudfrågan som jag begärde ordet för. 

Här avser man att överföra personalen till Ålands hushållningssällskap såsom 

gamla anställda och så långt är det rimligt. Jag ber utskottet särskilt studera 

juridiken i sammanhanget. Man lagstiftar om hur tredje part, i det här fallet 

Ålands hushållningssällskap, ska förhålla sig till den personal som man för 

över. Det står i lagen att personalen anställs i arbetsavtalsförhållanden vid 

Ålands hushållningssällskap. Har Ålands lagting den makten att besluta om 

någonting sådant? Troligen har vi inte det är min uppfattning. Därför har jag 

noga tittat på budgeten där man säger att; ”den finska arbetsavtalslagen till-

lämpas ifråga om personalens ställning". Det är riktigt, så gör man. Men det 

ger oss inte någon rätt att lagstifta inom ramen för åländsk behörighet. 

Jag har även sett på detaljmotiveringarna som säger; ”personalen anställs 

i arbetsavtalsförhållanden vid Ålands hushållningssällskap och det följer 

principerna inom EU.” Men de principerna ger oss inte någon lagstiftnings-

rätt. ”Från och med den dagen som den föreslagna lagen träder ikraft till-

lämpas arbetsavtalslagen som sådan frågan i om personalens ställning”. 

Det är riktigt, så långt hänger jag med. ”Med de offentligrättsliga anställda 

ingås arbetsavtal, innan tjänsteförhållandet upphör, vilket tryggar att an-

ställningsförhållandet kan fortgå år utan avbrott”. Det är också helt okej en-
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ligt den lagstiftning som gäller i landet. Men, att vi skulle lagstifta för tredje 

sektorn i det här fallet och deras anställda ber jag utskottet att särskilt stu-

dera. Tack.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag tackar för de positiva orden från vtm Roger Jans-

son. Vi ska titta på några sakfrågor här. Ja, det handlar om ett femårsav-

tal. Jag anser att landskapsregeringen inte har överskridit sin budget-

makt eftersom den här frågan faktiskt avgörs av lagtinget nu. Då har vi 

öppna böcker. Som jag har sagt hela tiden så kommer ni att få se på det 

avtalsförslag som ligger. Där finns summor, målsättningar och allting 

inskrivet. Det är inte några hemligheter.  

När det gäller budgetlag så är det intressant. Vi hade en diskussion i 

regeringen och även med tjänstemannen som har skrivit lagen. Om jag 

kommer ihåg rätt i självstyrelselagen så för att det ska kunna vara en 

budgetlag så ska det vara knutet till anslag i budgeten och det ska också 

vara särskilda skäl. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för det svaret. Det är ett bekymmer med resultatavta-

len när det gäller budgetmakten. Enligt ministern skulle de facto lag-

tinget, om man får veta summorna som gäller för 2013-2016, godkänna 

budgetsummorna för de åren. Den rätten saknar vi. Varje budgetbe-

handling fattar sina beslut. Det här har vi slirat med i flera andra sam-

manhang och skrivit en del sådana avtal.  

Jag sade att utskottet bör titta på det och se hur säkert det är och vil-

ken säkerhet det ger åt hushållningssällskapet.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Det är ju pudelns kärna, om man ska få någon som är 

villig att teckna ett avtal och ta över en sådan här verksamhet. Det är 

föga troligt att någon nappar på ett år. Det betyder att det blir en fusion 

av två miljöer. Det skapar naturligtvis arbete och kostnader för den som 

övertar. Därför måste man nog tänka sig ett längre avtal för att lyckas 

med det här, men det får utskottet diskutera. 

Detta med budgetlag, vi hade också diskussioner i landskapsregering-

en om det föreligger särskilt skäl, vilket jag och regeringen ansåg att det 

gör för att man ska få det här att fungera från och med den första januari 

2012. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan Salmén replik  

Herr talman! Vtm Roger Jansson talade om vi började komma ned på 

rätt storlek. Jag kan hålla med om att det kanske har varit lite för vidlyf-

tig med forskningssidan. Nu börjar det kanske komma ner på rätt nivå, 

om sedan inriktningen ändrar. Men mycket mindre än det som har före-

slagits här tror jag inte man kan ha. För sedan är det tveksamt om man 

ska ha någon verksamhet med försök om verksamheten blir alltför liten. 

De ekonomiska aspekterna som vtm Jansson tog upp svarade nog 

minister Eliasson på. Jag var själv med när det hette Gillesdelegationen 
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och man tog över rådgivningen. Där hade man samman diskussioner om 

att fem år var minimum om man ska ta över personal och ta ansvar för 

deras framtid. Jag har förståelse för att hushållningssällskap inte vill ta 

över för ett år. Jag hoppas att lagtinget kan ge sådana garantier att de 

kan köra i fem år.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Herr talman! När det gäller det sista så är vi överens. Det är klart att 

man har resultatavtal som sträcker sig över flera år. Men då måste också 

lagtingets motiveringar i budgeten vara tydliga när det gäller det eko-

nomiska ansvaret för kommande ekonomiska beslut så att det inte finns 

några oklarheter. Där har vi kanske lite slirat, som jag sade. 

Den volym man nu talar om är 400 000 euro per år för driften och 

tillgång till lokalerna som man med internhyra värderar till 162 000 

euro. Nivån på 400 000 euro är intressant. Nivån har legat på 450 000 

euro år 2010 och 426 000 euro år 2011 enligt bokslut det ena året och 

budget det andra året. Jag håller med om att man har kommit ned i en 

någorlunda rimlig nivå nu. Däremot kanske nettoanslaget ytterligare 

kan sänkas och man också kan finansiera en del av verksamheten med 

avgifter.  

Ltl Jan Salmén replik  

Herr talman! Säkert kan man få in pengar från annat håll genom att t.ex. 

göra försök till speciella. Det har väl inte någon någonting emot. Det 

skulle kanske vara bra om någon annan vill ha olika försök. Försöksstat-

ioner har lagts ned runt omkring oss så snart finns det inte några försök 

på de här breddgraderna. Det är inte så lätt att ta från andra ställen som 

från södra Sverige. Det passar inte. Jag kan hålla med om att det kanske 

är en framkomlig väg i framtiden att få flera finansiärer i försöksstation-

en. 

När det gäller kostnadsvolymen så finns det ganska mycket special-

maskiner och saker i försöksverksamheten. Det har inte investerats nå-

got mycket i försöksverksamheten. Försöksstationen är inte en så billig 

verksamhet. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, herr talman! Det som kollegan Salmén sade stärker ytterligare be-

hovet att man i utskottet tittar på det nettobelopp som ska utgå år två, 

tre, fyra och fem. Ltl Salméns information är helt korrekt, man har lagt 

ner försöksstationer i kringområden. Det betyder att man egentligen 

också har kunder utanför Åland i viss mån åtminstone, som kan vara 

med och betala. Jag har själv hört från Åboland att man har en väldig 

nytta av Ålands försöksstations olika försök, vilka de får gratis. Varför 

det? Det är klart att staten borde betala när det gäller någon annan, det 

finska hushållningssällskapet eller någon annan.  

Utskottet bör se på om inte nettobeloppet som vi ska betala för verk-

samheten framöver, tack vare intäktsmöjligheterna inte minst, kan 

minskas under åren.   

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Barbro Sundback 

Tack, herr talman! Det är som så många andra gånger; ju mer åsikter och 

synpunkter som kommer fram i den här till synes ganska enkla framställ-

ningen så blir saker och ting komplexa. Det brukar reda upp sig ganska 

snabbt sedan i utskottet. I det här skedet känns det ändå som en hel del frå-

gor är ganska obesvarade. Jag tycker att det finns två typer av problem i sam-

band med den här framställningen. De första problemen kan man kalla poli-

tiska och de andra problemen är mera av formell förvaltningskaraktär.  

Den första frågan är behovet och inriktningen på försöksverksamheten. 

Jag får det intrycket, när jag hör om minister Eliasson, att man från regering-

ens sida är ute och räddar det som räddas kan av försöksverksamheten, som 

nog under perioder i Ålands jordbrukshistoria har varit lite av ett flaggskepp. 

Med tidens gång och de förändringar som vi ser genom jordbrukspolitiken, 

som i hög grad är styrd av EU, så har försöksstationens roll blivit marginali-

serad.  

Jag tycker därför att utskottet borde fråga sig vad syftet långsiktigt är med 

detta. Det borde ingå i en åländsk jordbrukspolitik. Det borde ju vara en cen-

tral del att utveckla det åländska jordbruket på det sättet att man tillvaratar 

de specifika villkor som vi har på Åland och förutsättningar att, t.ex. som ltl 

Carina Aaltonen var inne på, producera hälsosamma och säkra Ålandsbran-

dade produkter av olika slag. Det är ju alldeles uppenbart för den som lite föl-

jer med debatten om livsmedel att det är detta som konsumenterna redan vill 

ha. Man vill veta att produkterna som man köper i butiken och stoppar i sig, 

sina barn och sina anhöriga att de inte är farliga. Det är ju nästan så som det 

har blivit idag, man är snart livrädd för vad man köper i butikerna, speciellt 

om det är halvfabrikat av olika slag. 

Försöksstationens inriktning och verksamhet borde vara kopplad till att 

stöda och utveckla ett åländskt jordbruk som blir mer konkurrenskraftigt ge-

nom kvalitet som man kan uppnå på Åland tack vare att det är lätt att kon-

trollera och vi har tillsvidare mycket rent jämfört med omkringliggande reg-

ioner. Nu verkar man mera säga att anslaget har gått ner från 700 000 till 

400 000 euro och att det något mål i sig. Jag tycker inte det, nog måste fort-

farande det som man sysslar med vara viktigt och relevant, inte bara att vi 

tycker att vi ska ha en försöksstation. 

Det andra gäller överlåtelsen. Det är som sagt var inte någon privatisering. 

Socialdemokraterna har länge sagt att centralförvaltningen och ministrarna 

inte ska styra direkt över verksamheter som berör enskilda. Centralförvalt-

ningen ska ha andra övergripande uppgifter. I den bemärkelsen tycker vi att 

det här är en riktig reform. Om man väljer den modell som man har här att 

man inte helt och hållet privatiserar verksamheten så har man fortsättnings-

vis ett ägarinflytande via driftsavtalet. Jag får intrycket av att regeringen inte 

har någon uppfattning om vad de vill att det ska stå i driftsavtalet, utan 

driftsavtal är till för att garantera verksamheten åtminstone fem år inom ra-

men för hushållningssällskapet och att trygga de anställdas trygghet. Det är 

inte som jag ser det en tillräcklig målsättning. Vad är det jordbrukspolitiska 

syftet med verksamheten? Vad är det och hur ska man tillgodose det? Det 

måste man veta först.  

Jag tror inte att det är något problem budgetmässigt att ha ett sådant här 

avtal. Vtm Gunnar Jansson brukar tala om att man tar upp budgetmedel i 

stöd av lag eller avtal. Det är rent tekniskt inte något större problem. Däremot 
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är frågan om nivåerna på det här beloppet ska vara låst i fem år oberoende av 

hur landskapets ekonomi ser ut i övrigt? Det tycker jag att kan vara lite tvek-

samt. Landskapsregeringen, som fortsättningsvis står för finansieringen, 

måste ju ändå ha ett inflytande över verksamheten. Här har också nämnts att 

det är fullt möjligt att hushållningssällskapet själv i högre grad finansierar 

verksamheten. Det måste väl också vara möjligt för dem att söka innovat-

ionspengar inom de Europafonder som vi har tillgång till. 

Jag tycker nog att det saknas en hel del politiska resonemang. Det skulle 

vara bra om utskottet skulle plussa på och komma med lite mera förvänt-

ningar på regeringen vad gäller försöksstationens fortsatta verksamhet.  

Herr talman! Det har kommit upp några förvaltningsrättsliga frågor. En 

sak som ltl Rauli Lehtinen tog upp, som ministern överhuvudtaget inte be-

rörde, är om försöksstationen inom ramen för hushållningssällskapet ska 

syssla med myndighetsutövning. Jag förstod att det var frågan om att göra 

prover av olika slag. Hur garanterar man professionalismen och kompetensen 

i provtagningen? En annan fråga är om man som myndighetsutövare kan 

uppbära avgifter i stöd av den här lagen? Det brukar också kräva ett särskilt 

förfarande. Jag tycker att det där var en mycket både relevant och intressant 

fråga. 

Vtm Gunnar Jansson tog upp de anställda. Det står ganska klart här hur 

man har tänkt sig. Antagligen har väl hushållningssällskapet gett sitt tysta 

medgivande till att personalen fortsätter med tjänstekollektivavtal och inne-

har sina tjänster till åtminstone slutet av februari 2012. Men sedan är det 

ganska naturligt att de kommer att anställas i arbetsavtal. Inte kan väl en pri-

vat förening inneha tjänster och följa tjänstekollektivavtalet? Man kan kanske 

följa avtalet men inte inrättar man väl tjänster? Personalen blir anställda i 

privaträttsligt förhållande. Överföring av personal brukar ändå ofta vara 

komplicerat. Personer som är missnöjda brukar ha stor framgång i domsto-

larna när det gäller sina rättigheter. Det finns nog säkert också skäl för ut-

skottet att titta närmare på det.  

Slutligen berörde ministern en sak som ingen fortsatte att diskutera och 

det gällde om vi är tvungna att ge ut verksamheten på anbud. Då fick vi höra, 

vilket inte egentligen är något argument, att regeringen bedömer eller att nå-

gon jurist troligen tycker. Det är ju inte ett resonemang, det är bara att förlita 

sig på auktoriteter eller att man tycker till. Jag tycker nog att man måste få 

veta om det finns något hinder med tanke på EU:s konkurrensregler. Nu för 

man bara över så här ”inom familjen” verksamheten på hushållningssällskap-

et och sedan är det klappat och klart. Det kanske inte finns någon stor mark-

nad för det här, men rätt ska vara rätt. Därför skulle det vara intressant att 

höra mera om anbudsförfarandet. Troligen är det här en verksamhet som, om 

den inte innefattar myndighetsutövning, kan utföras av någon annan privat 

organisation eller ett företag. Tack, herr talman. 

 Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Det är lite kort tid att svara på allting. Man måste ju 

veta om det finns något hinder, säger ltl Barbro Sundback. Det är ju där-

för som vi har utrett det. Det handlar sist och slutligen alltid om tolk-

ningar. Det är sällan som man vet exakt, utan man måste försöka 

komma fram till vad som är rätt och vad som är fel. Vi har kommit fram 

till att det är rätt att vi kan göra på det här sättet. 
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Utskottet borde sätta lite mera förväntningar på regeringen, så kan 

den säga som inte har varit med och arbetat med det här projektet. Jag 

har hållit på 1 1/2 år nu och det är inte så lätt att få till det här, det kan 

jag bara säga. Det fordras mycket, mycket funderingar och diskussioner. 

Nu har vi kommit så här långt. Vi nästan halverar kostnaderna sedan år 

2007. Vi får en verksamhet där det inte handlar om att rädda vad som 

räddas kan, utan verksamheten är viktig. 

Jag ska nästa replik läsa upp det som jag sade i mitt anförande där 

syftet klart och tydligt framgår.  

 Barbro Sundback, replik 

Jag vänder mig emot sättet att argumentera. Man kan inte veta, vi har 

anlitat jurister, det är tolkningar hit och dit och till slut måste man bara 

att tro att det är rätt. Som jag ser det är det inte att argumentera. På 

vilka grunder har regeringen kommit fram till att man kan göra så här? 

På vilka rättsliga och förvaltningsmässiga grunder i relation till framför-

allt EU:s regelverk men också till våra egna? Det är detta som jag efter-

lyser, inte klyschan att vi i regeringen bedömt. Hur går det till när man 

har bedömt? Har man suttit över en kaffekopp och pratat lite och kom-

mit på hur man ska göra. Det är inte intellektuellt tillräckligt för mig. 

Om det är tillräckligt för regeringen så må det vara det. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Detta ids jag inte ens svara på. Det håller inte nivån. 

Vi har naturligtvis diskuterat med konsulter och vi har tittat på alla rele-

vanta fakta som man kan använda sig av för att göra bedömningen. Vi 

kom fram till att det går.  

Beträffande syftet; vi ska tillhandahålla en tillämpad försöksverksam-

het, riktad och anpassad till det åländska jordbruket, som genom sin 

verksamhet med utgångspunkt i de regionala förutsättningarna och en 

hållbar produktion producera information, utveckla metoder som bidrar 

till att stärka det åländska jordbrukets konkurrenskraft, innovations-

förmåga samt minska deras miljöpåverkan. Där ingår också ekologisk 

produktion med mera. Kan man säga det tydligare?  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det kan man, med mycket färre ord också, om man vill göra politik. 

Det där kunde vilken förvaltning som helst skriva. Det säger ingenting 

och det säger allt på samma gång. 

Angående hur man bedömer, det var under ministerns nivå att för-

klara på vilka grunder man har dragit den slutsatsen att det här inte be-

höver ges ut på anbud. Jag frågar hur alla dessa experter har kommit 

fram till det? Vilka var argumenten för och vilka var argumenten mot? 

Det får vi inte veta. Vi får bara veta att höga vederbörande har kommit 

fram till att det nog torde vara möjligt. 

 Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Kan försla-

get att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfat-

tat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 
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Plenum slutar   

Nästa plenum hålls den 21 november 2011 klockan 12.00. Plenum är avslutat.
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Lagtingsledamoten Wille Valve anhåller om ledighet från plenum till och med den 30 

november 2011 för flytt från Bryssel samt för deltagande i nordisk gränskonferens i 

Stockholm. Beviljas.  

Bordläggning 

1 Lantrådskandidat enligt arbetsordningens 101 § 

Talmannens meddelande (D 1/2011-2012) 

Enligt arbetsordningens 101 § ska talmannens meddelande till lagtinget om vem som 

föreslås bli lantråd föredras för lagtinget. Med stöd av nämnda bestämmelse föreslår jag 

att lagtinget väljer lagtingsledamoten Camilla Gunell till lantråd.  

Enligt samma bestämmelse i arbetsordningen ska ärendet bordläggas till ett senare ple-

num som hålls tidigast följande dag. Talmannens förslag föreslås härmed bordlagt till 

plenum i morgon tisdag den 22 november 2011. Kan bordläggningen omfattas? Omfat-

tat. Förslaget är således bordlagt till plenum den 22 november 2011.  

Bordläggning 

2 Avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning 

Landskapsregeringens yttrande (RP 4/2011-2012-s) 
Republikens presidents framställning (RP 4/2011-2012) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum onsdagen den 23 no-

vember. Godkänt.  

För kännedom 

Meddelas för kännedom att budgetmotionerna 1-16/2011-2012 har lämnats in till lag-

tinget. Motionerna tas upp i samband med nästa ärende. Antecknas. 

3 Det svenska språket 

Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 1/2011-2012) 

4 Integration 

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 2/2011-2012) 

5 Införande av Tax-Free i skärgårdstrafiken 

Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 3/2011-2012) 

6 Töftö bro 

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 4/2011-2012) 

7 Sommarlovsentreprenörer  

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 5/2011-2012) 

8 Överlåtelse av fastigheter 

Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 6/2011-2012) 

9 Slopande av gränshinder 

Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 7/2011-2012) 

10 Förvaltningsreform 

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 8/2011-2012) 

11 Ett Åland, en planet 

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 9/2011-2012) 

12 Sjömansskatter till kommunerna 

Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 10/2011-2012) 
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13 Trafik- och transportpolitik 

Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 11/2011-2012) 

14 Överlåtelse av fastigheter 

Ltl Torsten Sundbloms budgetmotion (BM 12/2011-2012) 

15 Konkreta åtgärder och stöd för att säkra fiskodlingens framtid i skärgården 

Ltl Tom Grahns m.fl. budgetmotion (BM 13/2011-2012) 

16 Förverkligande av skärgårdens kortruttstrafik 2011-2019 

Ltl Tom Grahns m.fl. budgetmotion (BM 14/2011-2012) 

17 Öronmärkt riskkapital för utveckling av skärgårdens näringsliv 2011-2014 

Ltl Tom Grahns m.fl. budgetmotion (BM 15/2011-2012) 

18 Förverkligande av det lagstadgade djurskyddshemmet 

Ltl Rauli Lehtinens m.fl. budgetmotion (BM 16/2011-2012) 

Remiss 

19 Förslag till budget för år 2012 

Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2011-2012) 
Budgetmotionerna nr 1-16 (BM 1-16/2011-2012) 

Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-

skott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens 

förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.  

Diskussionen i ärendet kommer att hållas i enlighet med den struktur som talmanskon-

ferensen fattat beslut om och som tidigare har delats ut på ledamöternas bord. 

Först hålls en inledande allmän diskussion om bl.a. den ekonomiska politiken och själv-

styrelsepolitiken utgående från budgetförslagets allmänna motivering.  

Ordet ges först till lantrådet, sedan till finansministern och lagtingsgruppernas företrä-

dare. Lantrådet har ordet. Begärs ytterligare ordet? 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Bästa lagting, ett mått på hur väl det politiska systemet fungerar är 

hur väl vi tar hand om våra barn, sjuka och äldre.  

Så här långt har vi anledning att känna oss tillfreds, vi har med självstyrel-

sen som grund byggt ett väl väldigt fungerande samhälle. Människor kan 

känna trygghet i sin vardag och man kan känna sig trygg att samhället står för 

grundtryggheten. 

Inom den offentliga sektorn utförs ett helt fantastiskt arbete, i kommuner-

na och i landskapet. Vi politiker borde oftare berömma och uppmuntra alla 

dem som sköter om att vi från vaggan till graven får en god samhällsservice, 

alla de samhällsanställda som ser till att kvalitén inom servicen hålls på en 

hög nivå. 

Låt oss nu när vi går in i budgetbehandlingen komma ihåg vårt politiska 

uppdrag, att med gemensamma resurser och krafter, sörja för en fortsatt kva-

litet i välfärdsservicen och låt oss också minnas alla de människor som är be-

roende av den servicen och de som med sig själv som redskap bär upp hela 

välfärdssektorn. 

Budgeten är vårt politiska redskap att trygga välfärden, den som påstår att 

budgeten inte innehåller politik lever långt från verkligheten. I varje budget 

görs noggranna politiska avväganden, särskilt när ekonomin är svag är kravet 

på prioriteringar extra hård. Det överskuggande politiska budskapet i den här 
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budgeten är att välfärdsservicen fortsättningsvis är tryggad och att den ska 

tryggas på sikt. 

Under vår regeringstid har inkomsterna sjunkit drastiskt och det tillsam-

mans med insikten om att kostnadsutvecklingen inte kan tillåtas att öka 

ohämmat har föranlett oss att under våra år sätta hårdare ramar på verksam-

heter. Vi har fått lov att använda osthyvelprincipen inom alla områden och 

också i vissa falla lyfta bort viss verksamhet eller delar av verksamheter.  Det 

har inkommit protester från alla håll, kommuner, olika delar i vår organisat-

ion, anställda och enskilda personer som har påverkats av inbesparingskrav 

har helt förståeligt protesterat. Samtidigt har oppositionen sagt att vi gjort 

alldeles för lite. En del har påstått att vi gjort för mycket och det har funnits 

invändningar mot att det som genomförts varit fel att genomföra. Men så är 

det i den politiska debatten.  

Att gå in i verksamheter och göra strukturförändringar tar tid. Det måste få 

ta tid, för människor blir berörda, stabiliteten blir lidande och därmed också 

människornas service. Våra förhållandevis korta mandatperioder gynnar inte 

ett långsiktigt arbete. Det är därför till fördel om vi politiker som är beredda 

att byta sida i enlighet med väljarnas vilja, också har beredskap att ta till vara 

och utnyttja det grundarbete som tidigare regeringar gjort. 

Två stora reformer har diskuterats ingående i valet, en samhällsservicere-

form och en kortrutt.  Vi vet alla att något nu måste göras, löftet från flera 

partier i valet var att arbetet ska sätta igång omedelbart. Båda frågor har be-

retts av vår regering. Det finns underlag för att fortsatt jobb. 

När det gäller strukturändring av samhällsservicen finns ÅSUB:s utredning 

och socialvårdsbyråns utredning om socialservicen som underlag. Det här 

båda dokumenten är goda underlag för ett fortsatt arbete med samhällsser-

vicen. Resultatet är entydigt, vi måste göra något och särskilt den sociala ser-

vicen bör genomgå en strukturförändring. I socialvårdsutredningen finns en 

grund att gå vidare från och den processen borde igång så fort som möjligt. 

Som jag ser det bör också andra delar av samhällets service samordnas på 

en samlad servicenivå och då kan modellen från socialvårdsutredningen till-

lämpas också på andra serviceområden.  

Vi har inte i regeringen tagit ställning till hur reformen ska genomföras ef-

tersom det självfallet är den nya regeringen som måste beskriva sin modell i 

sitt handlingsprogram. Däremot finns det pengar i budget så att arbetet kan 

komma igång omedelbart och att den tillträdande regeringen inte behöver 

avvakta till sin första tilläggsbudget.  

Det har ju funnits olika syn hos de tilltänkta regeringspartierna hur en re-

form ska genomföras och också huruvida en reform egentligen behövs. Jag 

hoppas verkligen att den mer nytänkande falangen i kommande regering vin-

ner över den konservativa falangen, för min åsikt är att det konkreta arbetet 

måste inledas omedelbart för att ålänningarna ska ha, också på sikt, en tryg-

gad service var än man bor i landskapet och för att vi inte ska behöva se flera 

kommuner gå på knä.  

När det gäller kortrutt är arbetet igångsatt men måste nu påskyndas. En 

del pengar finns i budgeten men vart efter trafikavdelningen presenterar kal-

kyler för driftinbesparingar måste lagtinget ha beredskap att skjuta till mera 

investeringspengar också i kommande tilläggsbudgetar.  Vi vill från land-

skapsregeringens sida se lösningar med extern finansiering, möjligen extra 

anslag eller annan finansiering, men oberoende av hur finansieringen ordnas 
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är en utbyggnad av kortrutt en väl motiverad investering om man kan få ner 

de årliga driftsanslagen och samtidigt trygga en fortsatt livskraftig skärgårds-

region. 

Fyra år i regeringen går fort, politiskt arbete är som sagt långsiktigt och allt 

som inletts har vi inte hunnit slutföra. Vi har lagt en grund för en hel del lag-

framställningar som vi hoppas att nya regeringen tar till vara. Vi har tagit 

fram en strategi för demilitariseringen och hoppas att den snart kommer till 

lagtinget för en parlamentarisk behandling. Förverkligandet av finansförvalt-

ningslagen och det nya systemet för intern kontroll och uppföljning hoppas vi 

går vidare liksom också planerna på att förnya budgetsystemet och revision-

en.  

I det externpolitiska arbetet har också grunder lagts för fortsatt arbete. Vi 

har lyckats få till stånd goda formuleringar om självstyrelsens utveckling, 

språket, sjöfarten och vindkraften i Finlands regerings program. De skriv-

ningarna utgör en bra plattform att stå på i de fortsatta förhandlingarna med 

regeringen i Helsingfors.  

Det parlamentariska betänkandet om självstyrelsens utveckling har pre-

senterats för den nya regeringen och det finns beredskap från justitiemi-

nisterns sida att gå vidare med frågan. 

Ett grundarbete är gjort när det gäller att övertyga om behovet av att av-

räkningsgrunderna ska förändras. Här hoppas vi också på att finansministern 

i Helsingfors ska föra frågan vidare.  

Sjöfartsfrågorna har lyfts upp med nya statsministern, finansministern och 

Ålandsministern. Här finns all anledning att, med hänvisning till skrivning-

arna i regeringsprogrammet om sjöfartens konkurrensförutsättningar, med 

kraft motverka neddragningar av restitutionen som kan komma att ske när 

sjöfarten i kommande budgetar genomför sina inbesparingskrav på 20 miljo-

ner. Näst år är ännu inte något hot, men i kommande budgetar finns en risk. 

Det är också viktigt att föra i hamn tonnageskattesystemet som har varit en 

snårig och krånglig väg p.g.a. EU bland annat.  

I diskussionerna om vindkraften känns det som att vi tagit två steg fram 

och ett tillbaks under hela den här tiden som det varit aktuell. Vi ser nu fram 

emot att de politiska diskussionerna som är utlovade att ska föras inom Fin-

lands regering ska leda fram till att våra företag, våra vindkraftsbolag, liksom 

andra företag i övriga landet ska kunna ta del av stödsystemet.  

Under vår regeringstid har många arbetstimmar lagts ned på olika EU-

frågor. Ett resultat är regeringens principdokument om hur Ålands ärenden 

ska skötas i förhållande till EU. I dokumentet samlas alla de för Åland viktiga 

inflytandefrågorna. Möjligheten för lantrådet att föra förhandlingar med 

statsministern, om vi har olika åsikt i någon EU fråga, är ett viktigt nytt inslag 

som visserligen ännu inte tillämpats under den här perioden men som ska 

utnyttjas så fort vi har en avvikande syn i en för Åland viktig fråga. 

Min uppfattning när det gäller EU-arbetet är att genom att tydliggöra våra 

prioriteringar samt genom våra och justitieministeriets aktiviteter mot de 

olika ministerierna för att de ska känna till hur de ska hantera frågor som be-

rör Åland så har vi faktiskt förbättrat arbetet med EU-frågorna, prioritering 

och bättre kunskap till ministerierna. Man försöker verkligen från ministeri-

erna att komma oss tillmötes. Vi har klagat mycket att här finns problem. Det 

finns också problem när det handlar om hanteringen på svenska, men man 

försöker verkligen komma till mötes. 
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 Också vårt eget systematiska arbete med att utforma positioner har för-

bättrat möjligheterna att i ett tidigt skede vara med och föra fram våra stånd-

punkter.   

Språket i relationerna med riket har varit ständigt på agendan. Svårighet-

erna är kända och av olika karaktär. De drabbar enskilda ålänningar direkt i 

deras kontakter till finska myndigheter och det försvårar kontakterna mellan 

åländska och rikets myndigheter. Vi kan konstatera att Finland får allt svå-

rare att leva upp till sitt åtagande att sköta självstyrelsen på svenska när kun-

skaperna i svenska blir allt sämre inom ministerier och myndigheter. 

Skrivningarna i Finlands regeringsprogram är dock starka och vi kan an-

vända oss av dem i kommande förhandlingar. En liten arbetsgrupp tillsatt av 

justitieministern, där vår förvaltningschef har ingått har tagit fram nya rikt-

linjer för ministerierna när det handlar om Ålands hörande vid framtagande 

av propositioner. Vidare har en arbetsgrupp som ska utarbeta strategi för 

landets tvåspråkighet tillsatts under ledning av statsministern och i den ar-

betsgruppen ingår också lantrådet. 

Som vanligt alltså, många svåra frågor på gång i kontakterna till Helsing-

fors. Också det externpolitiska arbetet är långsiktigt och tidvis tålamodsprö-

vande. Ändå finns ingen annan väg framåt än att systematiskt bygga relation-

er och att med diplomati och goda argument övertyga representanter för re-

gering och riksdag. Det är knappast en framkomlig väg att blåsa till strid och 

bygga upp konflikter till vår samarbetspart i Helsingfors. Jag hoppas verklig-

en att kommande regering fortsätter bygga relationer med diplomati som 

redskap och inte river ner genom att föra en konfrontationspolitik. 

Det är i sanning ett mycket märkligt läge som vi befinner oss i när vi som 

avgående regering lägger fram den nya regeringens första budget. Självfallet 

är vi försiktiga med att måla upp stora politiska visioner och den tilltänkta re-

geringen tappar direkt fart när de inte kan formulera det första årets politik i 

sin budget. Fyra års mandatperiod är kort och en tillträdande regering tappar 

direkt flera månader för verkställande av den egna politiken. Det har sagts så 

många gånger förr, vi borde ändra på systemet. Den parlamentariska kom-

mitté som hade uppgift att se över vallagen föreslog ingen ändring när det 

gäller tidpunkten för val vilket vi i regeringen respekterade. Men frågan är: 

borde inte detta tas till omprövning? 

Jag önskar det nyvalda lagtinget lycka till både med budgetbehandlingen 

och i arbetet de kommande åren.   

Oberoende av politisk tillhörighet har vi fått ett gemensamt uppdrag av be-

folkningen. Förväntningarna på oss är att vi ska arbeta för ett framgångsrikt 

Åland och också med begränsade resurser sörja för en fortsatt god välfärd.  

Tack. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Lantrådet Viveka Eriksson berörde Finlands rege-

ringsprogram och de skrivningar som finns där om det svenska språket. 

Jag tänkte först och främst på skrivningen om vårt önskemål om ett nytt 

självstyrelsesystem och en ny självstyrelselag. Personligen tycker jag inte 

att formuleringarna är särskilt starka. Jag tycker att formuleringarna är 

rätt blygsamma och delvis också rätt oklara. I sitt anförande sade 

lantrådet att det fanns beredskap hos justitieministern att gå vidare med 

den här reformen på basen av de här skrivningarna. Vi hade besök av ju-
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stitieminister för cirka tre månader sedan. Jag undrar om det har hänt 

någonting sedan dess? För vid det tillfället verkade hon ganska oklar 

över vad hon skulle vidta för åtgärder på basen av de där skrivningarna. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! De skrivningarna som finns i Finlands regeringsprogram är en 

bra plattform att hänvisa till i de fortsatta förhandlingarna. Justitiemi-

nistern lovade, när hon var här och också i andra kontakter som vi har 

haft, att de kommer att gå igenom de här frågorna i regeringen så att 

hon har regeringen med på det här arbetet. Det är väldigt viktigt att 

också den parten är inne på samma spår. Sedan har hon också talat om 

att man i första hand går vidare med en sakkunniggrupp, som får upp-

draget att utmejsla frågeställningarna. Nu blir det upp till den nya land-

skapsregeringen att mera i detalj gå in i hur man ser det från den sidan. 

Nog hade justitieministern en väldigt stark ambition om att det här ar-

betet ska föras vidare. Dessutom har vi också förankrat det parlamenta-

riska betänkandet hos alla partier i riksdagen, vi har pratat med stats-

ministern om det, så det finns nog väldigt starkt förankrat. Men, det är 

aldrig lätt när man är två parter att få exakt som man vill. Det krävs 

mycket arbete förrän man är i mål. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Redogörelsen för justitieministerns ambitioner var 

tydliga och klara. Jag såg väldigt lite av vad regeringen här i Mariehamn 

har tillfört själva processen. Om justitieministern vill förankra fråge-

ställningarna i regeringen må vara fallet om hon dessutom vill tillsätta 

en sakkunnig kommitté så gör hon det. Men jag tycker att Åland poli-

tiskt kommer in i ett för sent skede. Då är problemställningarna säkert 

ganska låsta redan, speciellt om de har varit i Finlands regering. Jag 

tycker inte att upplägget bådar gott för ett genomförande av kommitténs 

betänkande. Min uppfattning är att det från första början borde vara en 

politisk kommitté som har representation från Åland och från Finland. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag tycker faktiskt att ltl Sundback låter väldigt negativ. Land-

skapsregeringen har gjort otroligt mycket jobb för att få den här proces-

sen vidare. För det första tillsatte landskapsregeringen den parlamenta-

riska kommittén som tog fram det här betänkandet just för att vi ska 

komma vidare. Sedan jobbade vi mot förra regeringen innan den avgick 

och sedan har vi jobbat mot den regering som sitter nu trots att den re-

geringen bara har suttit några månader. Jag tycker att ltl Sundback låter 

väldigt negativ. Nu har ltl Sundback möjlighet att delta i den här proces-

sen. När man är två parter så får man inte alltid exakt precis som man 

vill. Det gäller att övertyga med goda argument. Jag bara önskar ltl 

Sundback lycka till i den uppgiften.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Bilden som ni ser på väggen ska jag återkomma till senare. In-

nan vi går in på själva ämnet måste jag säga något om det som lantrådet re-
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dan var inne på, den konstiga situation som vi har här. Att en regering och en 

finansminister presenterar en budget i en situation där en annan majoritet 

ska förverkliga det som vi ska diskutera. Jag, ltl Johan Ehn och trafikminister 

Veronica Thörnroos var några av dem som ganska ljudligt, i samband med 

behandlingen av betänkandet och ändringen av vallagstiftningen, sade att 

den här saken borde vi korrigera. Vi fick inte gehör då, jag hoppas att vi får 

gehör i framtiden så att vi inte igen om fyra år ska vara i den situationen att 

en sittande regering och en finansminister, möjligen på väg mot oppositions-

rollen, presenterar en budget för följande lagting. 

Till själva ämnet. En internationell ekonomisk översikt först. Vad kommer 

att hända med Europa? Det känns som att marknaden i Europa som bäst by-

ter regering efter regering. I Grekland har det varit en oerhört politisk turbu-

lens, likadant i Italien med en ny regering där. Samma sak har nu skett i Spa-

nien i och med senaste val. Vad ska komma därefter? Marknaden har tappat 

förtroende för dessa länder och vill inte till överkomliga räntor låna ut pengar 

till dessa länder längre. Marknaden byter ut politikerna till dem som de vill 

ha, på gott och ont. Hur har vi kommit dit att politikerna inte längre har mak-

ten över den verklighet som de europeiska invånarna lever i dag för dag? Si-

tuationen är oerhört turbulent, osäker och svår att förutspå. Vi får alla hoppas 

att saker och ting reder upp sig så att politikerna i Europa får kontroll över 

ekonomin igen.  

När vi gick in i finanskrisen sade den här landskapsregeringen redan från 

början, med bifall från lagtinget givetvis, att vi måste börja skära i våra utgif-

ter för att ta hand om vår egen ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. Ute i Europa 

pratade man mest om behovet av stimulansåtgärder för att hantera den fi-

nanskris som vi hade då. Det hade säkert goda effekter men vi ser också re-

sultatet av det nu, budgetunderskotten i länderna har vuxit och det har lett 

till nuvarande situation.  

Det som kanske bekymrar allra mest är att marknaden och människorna 

ute i världen tycks ha glömt bort situationen i USA, nu när man har kunnat 

peka finger åt ett antal europeiska länder och EU. Faktum kvarstår, det stora 

hotet mot den globala ekonomin torde fortfarande vara det massiva under-

skott som hela tiden växer i USA:s ekonomi. Jag är rätt säker på att mark-

naden så småningom kommer att vända blickarna tillbaka mot situationen i 

USA.  

Kopplat till den finska ekonomin och kopplat till den åländska ekonomin 

ser situationen betydligt besvärligare ut just nu än vad situationen gjorde när 

landskapsregeringen presenterade den senaste tilläggsbudgeten under våren 

detta år. Det här kommer förstås att synas på våra inkomster.  

Under senaste vår räknade man i Finland med en tillväxttakt, en ganska 

positiv sådan för 2011 och också en motsvarande positiv tillväxttakt för åren 

därefter, 2012 och 2013. Första halvåret 2011 gick bra i den finländska eko-

nomin, men nu ser vi att utvecklingen bromsas upp. Många förutspår att vi i 

Finland snart är i den situationen att tillväxttakten går mot noll och kanske 

bli negativ vid årsskiftet och under de närmast följande kvartalen. 

Finansministeriet har inte velat ge sådana prognoser. Men man kan inte se 

det som ett helt osannolikt scenario att så kan bli fallet. 

Jag vill säga något kort om självstyrelsepolitiken innan jag går in mera de-

taljerat på landskapets budgetekonomi.  
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Avräkningsbeloppet, avräkningsgrunden och behovet av att ändra den har 

hela tiden under den här mandatperioden funnits som ett viktigt moment, 

något som vi har arbetat för. Men såsom vi har redovisat för lagtinget så ville 

vi få frågan om finansieringen av Finlandskabeln klar innan vi mera formellt i 

detalj skulle gå in för förhandlingar med regeringen i Helsingfors. Nuvarande 

statsminister, dåvarande finansminister, Jyrki Katainen har fått information-

en. Det är alltid svårt att uttala sig om hur någon annan person har ställt sig i 

en fråga, men vi har inte uppfattat det från hans sida som ett fullständigt ne-

kande till att föra den diskussionen. Samma situation uppfattar jag att vi har 

nu med sittande finansminister Jutta Urpilainen.  

Därmed har landskapsregeringen, som resultat av förhandlingar med sit-

tande finansminister, formellt skickat över en begäran och material till henne 

för att åstadkomma en situation där mera detaljerade förhandlingar kunde 

startas upp i form av en partsammansatt arbetsgrupp. Den här landskapsre-

geringen får lämna över det här arvet till nästa landskapsregering att förvalta 

efter bästa förmåga. 

Helt klart är att det finns grunder för att få avräkningsgrunden korrigerad, 

dels finns det ett antal budgetbeslutet i statsbudgeten där man har ändrat på 

den statliga finansieringen som, med de skrivningar som finns i självstyrelse-

lagen, utgör en tydlig grund för att man bör se över beräkningen av avräk-

ningsbeloppet. Och sedan det faktum att befolkningsutvecklingen har varit 

positiv här på Åland i förhållande till den finländska befolkningsutvecklingen.  

När självstyrelselagen antogs 1991 förekom ett befolkningsförhållande så att 

den åländska befolkningen utgjorde 0,49 procent av den finländska befolk-

ningen. Nu som bäst är relationstalet 0,52.  

Herr talman! Sedan till landskapets budgetekonomi och närmast de siffror 

som finns i den allmänna motiveringen i budgetboken på sidan 5-7. I stort 

följer landskapet nu i detta budgetförslag det antagandet som gjordes när till-

läggsbudgeten lades senaste vår. Där fanns en motsvarande tabell.  

Gällande konsumtionsutgifterna hade vi en prognos på lite drygt 187 mil-

joner, nu är summan 188,5 miljoner avrundat. Vi har hållit nivån på kon-

sumtionsutgifterna förutom en viss ökning på ÅHS och en viss ökning på sjö-

trafiksidan. Men vi har hållit i stort sett det som lagtinget gick in för, åt-

minstone det som lagtinget fick information om under den behandlingen.  

De stora förändringarna i detta förslag jämfört med ramen ligger närmast i 

att vi nu kan kalkylera att vi kan budgetera för ett utdelningsbart netto gäl-

lande PAF-medel på 20 miljoner euro, vilket vi inte kunde veta då.  Via den 

här budgeten med statens hjälp är vi inne för att finansiera Finlandskabeln 

med 10 miljoner euro. Till de här båda delarna finns det ökade inkomster och 

ökade utgifter också.  

Budgetförslaget för 2012 är knappast särdeles dramatiskt i förhållande till 

den ram som presenterades under våren. Underskottet ligger isolerat för året 

ungefär på samma nivå. Däremot kan vi se att situationen för innevarande år 

siffermässigt i varje fall är något bättre i form av ett något högre avräknings-

belopp och i form av en tillfällig temporär inkomst som hör ihop med kom-

missionens behandling av i IT-byn och de stöd som kommissionen har kom-

mit fram till att gavs till projektet. Det här ger en tilläggsinkomst, åtminstone 

bokföringsmässigt vid det här skedet, eftersom en faktura har skickats ut som 

medför att läget förbättras ganska radikalt budgetmässigt för 2011 mot den 

planering som vi hade tidigare. Den här temporära inkomsten medför att vi 
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väljer att behålla ungefär motsvarande belopp av utjämningsfonden kvar till 

år 2013.  

Ackumulerat i enlighet med budgetförslaget ska det föreligga ett under-

skott totalt sett på 76-77 miljoner euro i slutet på år 2012, om verkligheten 

utvecklas såsom vi nu tror och prognostiserar.  

Det här är en siffra som jag tar ur mitt minne, men då när finanskrisen ut-

vecklade sig som allra mest negativt hade vi en farhåga när vi såg det som 

mest nattsvart att situationen skulle ha varit minus 116 miljoner i slutet av 

2012. Det har gått något bättre, delvis tack vare att vi har sparat lite mera 

pengar och delvis tack vare högre inkomster.  

Jag kanske kan säga något mera om PAF-medlen. Landskapsregeringen fö-

reslår att vi ska använda oss av PAF-medel för att förverkliga ombyggnaden, 

renoveringen av den geriatriska kliniken på ÅHS-området. Vi gör den be-

dömningen att ett sjukhusbygge för äldre faller in inom den ram som PAF-

medel är tänkta att användas för. Såsom budgetförslaget säger så vill vi an-

vända det överskott som nu genereras med början från 2011. PAF har hela ti-

den genererat överskottet. Under de två föregående åren var vinsterna betyd-

ligt lägre, nu har vinsterna ökat igen så att vi ser att det kan finnas ett ut-

rymme att använda cirka 10 miljoner euro för den utbyggnad som säkert 

kommer att beslutas om ganska snart. Därför berör PAF-intäkterna vår ordi-

narie verksamhet och vår budget, vilket är något avvikande från det normala. 

Ännu något om prognoserna för 2013. Jag och landskapsregeringen har 

sagt många gånger att målet är att vi ska kunna ha budgeten i balans 2013. 

De här siffrorna pekar dessvärre inte på detta. Här finns prognostiserat ett 

stort isolerat underskott för 2013, 24 miljoner lite drygt, om man bortser från 

att det finns lite pengar kvar i utjämningsfonden. Man ska komma ihåg att 

prognoserna för avräkningen var satta förra våren innan finanskrisen, och 

den lilla tillväxt som fanns, övergick i skuldkrisen. Det visar sig att progno-

serna på avräkningsbeloppet är betydligt lägre än vad de var då. Här finns ett 

glapp på cirka 10 miljoner i vad vi förväntar oss i avräkning för 2013 och i vad 

vi förväntar oss nu i förhållande till det som vi förväntade oss förra våren. Se-

dan finns här också en utgiftspost gällande kapitaliseringen av Kraftnät Åland 

som landskapsregeringen och lagtinget tog ställning till i samband med att 

beslutet om garantier för lån som upptas av Kraftnät Åland för Finlandska-

beln togs här för bara någon månad sedan.  

Till stora delar beror det här stora underskott på sämre utveckling av av-

räkningen men också på grund av temporära kostnader. Sedan finns det 

också förstås ett antal förklaringar till som jag kanske inte ska gå in på här. 

Jag återkommer till detaljer under övriga avdelningar och finansavdel-

ningen under fortsatt debatt. 

Jag vill säga något om det förslag som ligger på finansavdelningen, gäl-

lande att vi ska fasa ut kompensationen för vissa avdrag som finns i kommu-

nalbeskattningen. Det här berör i första hand resekostnadsavdraget och sjuk-

domskostnadsavdraget. De är de tunga avdragsposterna i lagstiftningen och i 

den här budgeten.  

Som stöd för den här åtgärden skulle jag vilja visa den bild som jag har på 

väggen här och föra ett resonemang kring den bilden.  
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De här siffrorna indexjusterade. Det som vi ser framför oss visas i ett pen-

ningvärde av idag, 2011, så att siffrorna är jämförbara med varandra.  

Åren 2007-2012 där 2012 och delvis 2011 är prognoser och budgetförslag. 

År 2007 hade landskapet en sammanlagd inkomst från avräkningsbeloppet 

och flitpengen totalt sett på de här huvudkällorna på 254 miljoner euro. Den 

övre grafen visar landskapets inkomster och den nedre visar kommunernas 

inkomster. Sedan dalade inkomsterna mycket och var nere i 186 miljoner år 

2010 för att nu ha stigit till 220 miljoner. Vi ligger fortfarande, indexjusterat, 

med 34 miljoner lägre inkomster nu än 2007. År 2007 var ett toppår, in-

komsterna var förstås lägre före det. Det här visar lite av dramatiken i finans-

krisens verkningar på Åland.  

Här finns en sammanställningen av huvudinkomstkällorna från kommu-

nerna. Det är hela landskapsandelar och kommunalskatter. Kommunerna 

hade en inkomst år 2007 på 123 miljoner euro. Nu prognostiseras inkomster-

na för 2012 på 130 miljoner euro. Man ska komma ihåg att i 2007 års siffror 

finns landskapsandelar för anläggningsprojekt om 10 miljoner euro också in-

räknade. Därför torde de här siffrorna ändå vara hyfsat jämförbara. Man kan 

inte säga att kommunernas inkomster har ökat dramatiskt under åren 2007-

2012, men de har ökat något och åtminstone legat ganska plant jämfört med 

landskapets motsvarande. 

Därför menar landskapsregeringen att det finns anledning att nu på allvar 

sätta igång med det som ibland kallas kommunreform och ibland samhällsre-

form. Vi måste hitta ett sätt att hållbart finansiera offentlig serviceproduktion 

inom axel kommunerna och landskapet så att ekonomierna för båda parterna 

kan vara hållbara på sikt. De här siffrorna visar att landskapet själv har svårt 

att ta på sig hela bördan av behovet av inbesparingar. 

Vi föreslår att de avdrag som tillsammans har kostat cirka 1,6 miljoner 

euro per år ska fasas ut så att kommunerna tar kostnadsbördan av de avdra-

gen framöver. Sedan måste det säkert föras en diskussion om huruvida av-

dragen ska finnas kvar. Den här landskapsregeringen bedömer i det här ske-

det att det inte finns någon anledning att ändra på det. 
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De avdrag som föreslås i rikslagstiftning för att sänka skatterna för invå-

nare i Finland föreslår vi att också ska genomföras på Åland i motsvarande 

grad, så att det sker en skattesänkning till den delen, åtminstone för vissa 

kommuninnevånare, beroende på hur avdraget utformas. Också det här be-

dömer vi att är en kostnad som kommunerna ska kunna ta i den här situat-

ionen. 

Som morot i stället föreslår vi en ökning under momentet samarbetsun-

derstöd för att med drivkraften av en piska och den andra sidan med en mo-

rot försöka förmå kommunerna till att utöka och förbättra samarbetet med 

målet att produktionen ska bli ännu effektivare. Lagstiftningen gällande sam-

arbetsunderstöd behöver skrivas om. Det blir något som den kommande re-

geringen får ta ställning till mera exakt, beroende på hur diskussionerna förs 

nu här i salen i samband med budgeten. Sedan får man se hur väl vi kan ut-

forma ett sådant instrument. Det är nödvändigt att vi gör något med kostna-

derna i offentlig serviceproduktion, kostnaderna behöver minskas ytterligare.  

Förutom frågan om samhällsreformen för att minska på kostnaderna på 

sikt så har också frågan om kortrutt i skärgårdstrafiken diskuterats livligt. 

Man har nämnt de här två sakerna som möjliga inbesparingsåtgärder.  

Landskapsregeringen föreslår ett ganska stort och radikalt ingrepp i den 

kommunala finansieringen för att komma framåt i samhällsreformen. Vi fö-

reslår också att vi nu på allvar ska komma i gång med utbyggnaden av kort-

rutt genom att avsätta pengar och under 2012 starta upp ett konkret projekt, 

linfärja mellan är Jurmo och Åva.  

Därmed, herr talman, avslutar jag den allmänna delen och återkommer 

senare.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Talman! Först vill jag rikta ett tack till finansminister Perämaa för en 

mycket god överblick av det budgetförslag som nu ligger. Jag fäste mig 

speciellt vid beskrivningen om orsakerna till underskotten 2012 och 

2013. Finansministern lyfte fram inkomstminskningarna vad gäller av-

räkningsbeloppet som det stora problemet. Samtidigt ser vi nog att de 

totala inkomsterna stiger mellan åren 2010 och fram till 2012 med näst-

an 15 procent, medan utgifterna ändå inte har stigit i motsvarande grad, 

men någon budget i balans ser men inte i sikte 2013.  

Kan man ändå inte se det på det sättet att strävandena att sänka 

framförallt kostnaderna på överföringsutgiftssidan inte riktigt har gett 

det resultat som man trodde från landskapsregeringens sida när man 

prognostiserade en möjlighet till budget i balans 2013?  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Minister Mats Perämaa, replik 

Jag håller inte riktigt med om detta, herr talman. Däremot finns det 

vissa element i överföringsutgifterna som var svåra att prognostisera, 

kanske det till och med var omöjligt att riktigt få en kontroll över dem i 

samband med att ramen lades för 2013 senaste vår. Det finns bland an-

nat en detalj gällande LBU-programmet där man då inte från det 

materialet kunde klä det i siffror att en större del måste finansieras di-

rekt nationellt och en mindre del via en kombinerad finansiering med 
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EU och landskapet. Sedan har det också skett en förskjutning som är 

teknisk, kostnaden förs på år 2013 i stället för år 2012 gällande samma 

program. Det finns sammantaget ett antal godtagbara förklaringar till 

att kostnaderna för 2013 ger en negativ bild. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag förstår även den typen av förklaringar och kan följa 

med i resonemanget. Man får ändå konstatera att den målsättning som 

landskapsregeringen hade, en budget i balans 2013, den kan man inte i 

första hand skylla på att vi har en utveckling på inkomstsidan. Det finns 

att jobba med ytterligare förändringar av kostnadsstrukturerna, såsom 

ministern själv lyfte fram. Jag ville få en bekräftelse på att det kanske 

finns minst lika mycket arbete att göra vad gäller kostnadsstrukturen 

som att diskutera inkomsterna.  

Om vi går tillbaka till de förslag som minister Perämaa har lagt tidi-

gare så har det visat på att man ska sänka kostnaderna ytterligare. Det 

kanske inte syns direkt i siffrorna för 2012 och 2013. Vi hade en skillnad 

mellan 2010 och 2011 som var ganska betydlig vad gäller utgifterna. 

Men sedan från 2012 och 2013 har utgifterna en tendens att stiga på 

nytt. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Prognosen senaste vår för budgetläget 2013 var ett minus 

på 3 miljoner. Det betraktar vi i princip som i balans. Nu finns här ett 10 

miljoners glapp i minskning av avräkningsbeloppet, 9,5 tror jag att det 

var men vi avrundade summan till 10. I förhållande till prognosen då 

och prognosen nu är 5 miljoner åtminstone kapitaltillskott till Kraftnät 

Åland, det är cirka 15 miljoner. Förslaget ligger på 24 miljoner, så då lig-

ger skillnaden på under 10 miljoner, och vi hade 3 miljoner. Det är ett 

spel på 5-8 miljoner. Jag håller med om att det är i fel riktning. 

Som svar på frågan är mitt uttalande att man absolut måste fortsätta 

med arbetet att få ner utgifterna. Vi ska inte bara ha budgeten i balans, 

vi ska börja spara pengar inför kommande kriser igen också. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Den avgående regeringen har ju haft ambitioner och 

också gjort inbesparingar. De inbesparingar som jag tycker att har varit 

väldigt omotiverade eller kanske inte riktigt bra skött är neddragningar-

na som man har gjort på kommunerna. Under den här perioden från 

2008-2011 så har man via olika åtgärder minskat kommunernas intäk-

ter med nästan 6 miljoner. Nu föreslår man också i nästa års budget att 

man ska höja både grundavdraget och arbetsinkomstavdraget men inte 

kompensera kommunerna, vilket man gör i riket för att kommunerna 

ska kunna bära kostnaderna för sina sociala verksamheter. 

Minister Perämaa säger att man har gjort bedömningen att kommu-

nerna kan ta den här kostnaden. Vilka grunder har man för den bedöm-

ningen?  
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Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! I det här förslaget såsom det är lagt så kompenseras inte 

kommunerna för de nyss nämnda avdragen, det är sant. Men när det 

framställts som om man på rikshåll enbart skulle gå in för att positivt 

nog sänka skatterna, kompensera kommunerna för det och inte göra 

någonting annat så är det en helt felaktig bild. På rikshåll sänker man 

också statsandelarna, vilket omräknat enligt befolkningstal skulle leda 

till ett bortfall här på Åland i landskapsandelssystemet mellan 3,2–3,3 

miljoner euro. Det betyder att de åtgärder som föreslås i vår landskaps-

budget för nästa år där är åtstramningen gällande kommunerna betyd-

ligt mindre än vad de är på rikshåll. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tycker att klargörandet lite missar målet. Ministern säger att han har 

bedömt att kommunerna kan ta den här kostnaden. Vilka är de grun-

derna? Jag har svårt att se att Sottunga, Kökar och kanske också vissa 

andra kommuner kan ta den här kostnaden. Jag tror inte heller att det 

är någon kompensation att man uppmuntrar till samarbete. Att genom-

föra sådana processer går ju inte på ett år för att finansiera sociala kost-

nader. Vilken nytta gör det här med tanke på inbesparingarna i land-

skapets budget? Som jag förstår så gör det ingen nytta alls.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Bedömningen från landskapregeringen sida är den att vi 

måste komma vidare med frågan om samhällsreformen. Det är lite för-

vånande att socialdemokraterna nästan ifrågasätter det. Det är nästan 

häpnadsväckande. Vi får se vad som står i handlingsprogrammet så 

småningom. Vi måste komma till inbesparingar och vi måste jämna upp 

kostnadsfördelningen mellan landskapet och kommunerna. Bilden visar 

ganska klart att det måste finnas en fördelning. 

Situationen i Sottunga, på Kökar och kanske i andra små kommuner 

löser man kanske inte genom den här åtgärden. Men i det här skedet 

måste vi också se kommunerna som en helhet medan vi samtidigt kan 

hjälpa dem som är mest utsatta. Vi måste komma till samarbete på ett 

eller annat sätt för att spara pengar. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag tycker att det var en god presentation som finansmi-

nistern gav. Jag fäste mig också lite vid resonemanget kring kommuner-

nas ekonomi. Om vi tittar på kurvorna och tar fasta på de avdrag som 

ministern själv nämnde, kompensation för förlust av skatteintäkter, så 

om jag kommer ihåg rätt så försvinner cirka 1,8 miljoner under en 

treårsperiod. Staten höjer grundavdraget, båda de avdragen innebär yt-

terligare samma summa 1,6 miljoner, tror jag. Kurvan kommer inte att 

stämma om man beaktar det. Jag tror inte att det här är rätt väg att gå 

för att hållbart finansiera samhällsekonomin som minister Perämaa 

sade. De mellansmå kommunerna är ju oerhört kostnadseffektiva om 

man jämför med landskapets egen verksamhet eller med Mariehamn 
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stads verksamhet. Jag är lite orolig för att det här är något som är på väg 

att slå sönder kommunstrukturen vid ekonomiskt hänseende. Jag för-

står inte riktigt det här resonemanget. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Diskussionen måste föras dels på ett plan för hur man ska 

säkerställa sig om att invånarna ute i våra randkommuner, invånarna, 

inte nödvändigtvis kommunerna, ska kunna få ta del av den offentliga 

serviceproduktionen på bästa tänkbara sätt. Samtidigt måste vi på ett 

större plan föra diskussionen hur vi ska finansiera all den här verksam-

heten, vad som ska finansieras av landskapet och vad som ska finansie-

ras av kommunerna. Det är skäligt att visa och redovisa intäktssidan för 

hur kommunsektorn respektive landskapssektorn har sett ut under de år 

som har gått. Landskapet har tappat oerhört mycket inkomster och 

kommunernas inkomster har planat ut och vuxit något. Då kan man inte 

låta bli att föra diskussionen om hur man fördelar finansieringen av den 

här verksamheten inom hela det här området. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag håller i grund och botten med om rätt mycket av det som finansmi-

nisterns säger. Jag håller med om att diskussionen måste föras. Men jag 

tycker att man borde föra diskussionen om vem som ska göra vad och 

hur den framtida kommunstrukturen ska se ut innan man börjar åder-

låta kommunernas ekonomi. Det är jag lite tveksam till. När det gäller 

det här ärendet så tycker jag att man lite kommer med fel ända först. Ta 

en ordentlig diskussion först, se hur vi ska ha det framöver och sedan 

gör man de ekonomiska justeringarna. Jag noterade att finansminister 

Perämaa sade att man måste komma vidare med samhällsreformen. Om 

det är detta som är huvudsyfte bakom de här ändringarna då kan jag 

förstå det, för det leder obönhörligen till att man måste komma vidare. 

Men jag är inte alls säker på att det är det bästa för samhällsekonomin.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Vi har en lagstiftning som säger att vi kan ge samarbets-

understöd för de kommuner som vill samarbeta. Vi har haft ett mindre 

belopp, knappa 200 000 euro för det ändamålet. Några få mindre pro-

jekt har förverkligats under den här mandatperioden. Redan det säger 

att det verktyget har varit väldigt trubbigt. Det har inte räckt till för att 

skapa mera samarbete. Den enda åtgärden med en delvis minskad 

finansiering vad gäller kompensation för avdrag där vi för över pengar 

för samarbetsunderstöd och istället säger att vi vill skriva om den lag-

stiftningen så att den kanske sporrar ytterligare och leder till samarbete. 

Jag har svårt att se de åtgärderna och ett utvecklat samarbete på något 

sätt skulle kunna skada den kommunala strukturen så som den är idag. 

Det är ju det som vi alla egentligen pratar om att behöver genomföras. 

Det låter på ltl Anders Eriksson som om vi skulle gå tillbaka fyra år i ti-

den.   

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Europa och stora delar av världens länder upplever en skuldkris 

som är oöverblickbar för vår ekonomiska framtid. Helt klart är att krisen 

kommer att dra ut på tiden i många år, kanske upp till 10 år. För ingen har 

ännu hittat på en enkel formel att få bort eller minska skulderna. 

Det är precis som när vi människor skuldsätter oss, vi måste amortera och 

betala ränta för skulden och det måste även dessa skuldtyngda länder. 

Skuldsättningen ute i Europa är mycket alarmerade. Vi har hört om Grek-

land och Italiens skuldsättning som är ca 150 procent av BNP. 

Herr talman! Men vad det inte talas så mycket om är att de stora ekono-

miska länderna i Europa såsom Tyskland, Frankrike och Storbritannien har 

en skuldsättning på ca 80 procent av BNP. Det här är antagligen än värre. 

Vi vet att långivarna till länderna fungerar likadant som långivarna till oss 

människor. Ju högre skuldsättning vi har och ju sämre säkerhet vi har desto 

högre ränta kräver långivarna. Det är exakt det som nu händer med Grek-

land, Italien och andra överskuldsatta länder. En ränta på 7 procent och där-

över är inte någon ovanlighet längre.  

Om vi tänker oss att Åland skulle ha samma skuldsättning som de tre 

största ekonomierna i Europa, dvs. 80 procent av BNP så skulle landskapet 

Åland ha 800 miljoner euro i skuld. 

Om vi antar att vår medelränta på denna skuld skulle vara 5 procent så 

skulle våra ränteutgifter vara 40 miljoner per år att lägga på till våra andra 

utgifter. Det här skulle betyda att vi skulle behöva spara 40 miljoner till per 

år. Det här är mycket stora siffror. Det här är en av anledningarna till varför 

vi på Åland har det bättre än många andra länder runt omkring oss.  

Man kan konstatera att det egentligen finns bara två länder eller självsty-

rande regioner som är skuldfria i Europa; Norge och Åland.  

Landskapets skuld i förhållande till BNP är under 1 procent. I praktiken är 

den noll. I och med att landskapet Åland transfererar vissa lånesummor så 

kan man säga att den ligger på 0,5-0,6 procent av BNP, i praktiken ingenting.  

Kommunernas skuld i förhållande till hela Ålands BNP är 5 procent. Vissa 

kommuner har en hyfsad god likviditet. I praktiken ligger den på 3 procent. 

Summa summarum, det offentliga skulderna på Åland är egentligen noll pro-

cent av BNP, totalt sett.  

Varför Åland hittills har klarat sig bra beror en stor del på de besparingar 

som gjordes under åren 1995-2007 och dels att nuvarande landskapsregering 

har hållit en stram budgetering. Under åren 1998-2007 lades 150 miljoner 

euro på hög på finanschefens bord. Detta till trots så ökade den åländska of-

fentliga välfärden markant under samma period. 

Herr talman! Nu kommer jag in på ett diagram.  
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Här ser vi besparingarna, som jag just nämnde. Vi ser att besparingarna ökade varje år 

fram till år 2008 då vi låg på cirka 150 miljoner i kassan. Sedan dess har det sjunkit 

ganska dramatiskt. Utgående från det här budgetförslaget skulle det ligga nere på 40 

miljoner i sparade pengar. 

Herr talman! I och med att vi måste ha en viss likviditet, kanske på 20 miljoner, be-

tyder att man kanske år 2013, 2014 måste låna upp pengar om man inte får hejd på ut-

gifterna. 

Vi kan också titta på ett diagram som gäller skatteinkomsterna, som finansministern 

också visade. De här siffrorna är inte inflationsjusterade, men de är ganska lika ändå i 

och med att inflationen har varit marginell under de här åren.  

 

Våra skatteinkomster de senaste fyra åren är något lägre än de fyra föregå-

ende åren. Men vi börjar närma oss toppåren 2007-2008. Om det stagnerar 

på 2012 eller 2011 års nivå så ser det ändå ganska hyggligt ut. 

Man kan fråga sig vad det beror på att våra sparade pengar minskar när 

inkomsterna ser hyggliga ut? Det ser vi svaret på här. Det är konsumtionsut-

gifterna som har farit iväg ganska mycket, de stiger varje år.  



  

96 

 

 

Det ska observeras att till och med 2010 är det ett bokslut, år 2011 är inklu-

sive andra tilläggsbudgeten och år 2012 är den liggande budgeten. Det kan 

vara så att konsumtionsutgifterna blir något lägre år 2012, vilket vi ska hop-

pas innan bokslutet kommer. 

Konsumtionsutgifterna har stigit markant. Överföringsutgifterna har gått 

ner ganska mycket från 2008 och nu stiger de igen, mycket på grund av över-

föringen för kabeln och att PAF ger mera pengar att spendera på överförings-

utgifter. 

Vi ser också att investeringarna har gått ner ganska mycket de senaste 4-5 

åren och börjar nu nå en botten, om vi ska ha en så pass hög reinvestering så 

att vi håller nuvarande byggnader, vägar, broar och färjor i dagens skick. Om 

vi kommer för lågt betyder det att vi kör ner kapitalet för mycket. 

Min bedömning är att investeringarna måste ligga helst på 20 miljoner och 

kanske lite över. Det är inte så lätt när man ska strama åt. Det är alltid lättare 

att ta av investeringar, men det är lite att skjuta problemen framför sig.  

Herr talman! Vad bör nu göras för att råda bot och förändra trenden så att 

de sparade pengarna behålls på ungefär nuvarande nivå och kanske trappas 

upp i sakta mak för att ta till i kommande lågkonjunktur? Vi vet inte ens när 

nästa högkonjunktur kommer. Vi kanske får leva ännu många år i en lågkon-

junktur. Målsättningen måste i alla fall vara att vi ska försöka bygga på de 

sparade pengarna för att man ska kunna ta fram dem när krisen fördjupas 

igen.  

Herr talman! Som jag sade tidigare så tycker jag och centerpartiet att vi har 

ett bra utgångsläge. Vi är i princip skuldfria och har ännu en viss besparings-

volym.  

Observera att samtliga partier gick ut i valet med att vi inte skulle låna 

pengar. Jag hoppas att det vallöftet kan stå fast. Men för att hejda utgiftsök-

ningen så måste den nya regeringen komma med en tilläggsbudget i mars för 

att där visa hur man ska få budgeten i balans inom ett antal år.  

Min bedömning är att konsumtionsutgifterna, överföringsutgifterna och 

inkomstökningarna måste tillsammans medföra en minskad nettokostnads-

belastning på landskapets budget med 15 miljoner euro utgående från det lig-

gande budgetförslaget. Kanske det inte kan uppnås den första tiden men till-

läggsbudgeten måste visa att senast år 2015 ska budgeten vara i balans. Om vi 
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inte lyckas med detta kommer vi antagligen att hamna i en lånespiral som 

kommande generationer kommer att vara tvungen att båda amortera och be-

tala ränta på.  

Herr talman! Hur ser då lösningen ut i praktiken? Vad kan vi göra för att 

minska våra utgifter och kanske öka våra inkomster utan att det ska bli svå-

righeter ute i samhället och hos folket? Man har ofta nämnt orden samhälls-

reform, effektivare verksamhet och kortrutt och man tror att de med ett 

trollslag ska fixa vår ekonomi. Ingen har riktigt kunna visa ännu vad det in-

nebär i siffror och hur mycket det skulle spara. I den här talarstolen har det 

nämnts att en samhällsreform skulle spara 20 miljoner, sedan satte man 

punkt för det uttalandet utan att närmare kunna visa vad det skulle betyda 

och medföra. 

Det finns bara en praktisk lösning på problemet; lite mindre offentlig ser-

vice, högre avgifter för offentlig service och ca 2 procent högre kommunal-

skatt. Det är antagligen detta som måste till. Det har också den här budgeten 

delvis visat i och med att man tar bort kompensationerna för vissa Ålandsav-

drag till kommunerna, vilket antagligen betyder att kommunerna måste höja 

skatten.  

Min egen kommun Saltvik har idag 16,25 procent i skatt brutto, efter av-

drag ligger procenten på 10,7. Med 10 procent skatt i kommunerna finansie-

rar man åldringsvård, skolor och barndagvård tillsammans med landskaps-

andelar förstås. Det är ingen hög skatt för invånarna. Jag tror att man är be-

redd att betala något mera skatt för att man ska kunna behålla välfärden och 

att vi får ekonomin i balans. Det finns inte någon annan trollformel. Man kan 

stå här uppe och prata hur mycket som helst om samhällsreform och effekti-

vare verksamhet, de orden hjälper inte, det måste vara konkreta handlingar. 

Sedan är jag och centerpartiet absolut inte främmande för förändringar 

som kan visa att vi kan ha en billigare verksamhet med bibehållen service och 

att hela Åland kan leva. Samhällsreform får inte betyda en centralisering, vil-

ket man kan tro ibland.  

Herr talman! Försämringar och förändringar får inte drabba de svagaste i 

samhället. Då tänker jag på att sjukvården måste få resurser som garanterar 

den nuvarande vården. Dock kan man höja de enskilda avgifterna med bibe-

hållet högkostnadsskydd. Det är ett sätt.  

Vård av de äldre måste också prioriteras i det här sammanhanget. Det är 

de som en gång med svett och möda byggde upp det fina samhället och vi 

måste garantera dem minst nuvarande vård.  Det är vår generations absoluta 

skyldighet. Det får inte sparas på sjukvård och äldreomsorg. Det andra måste 

vi titta på och där måste det dras ner lite. 

Till sist, herr talman, kan vi konstatera att om vi får behålla nuvarande 

nivå på skatteinkomsterna, om vi får behålla full sysselsättning som vi har 

idag så ska det inte vara omöjligt att uppnå balans i budgeten år 2015 med 

bibehållen välfärd.  Tack, herr talman. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack, herr talman! Tack kollegan Karlsson för en god analys av situat-

ionen, den korrekta bilden av de europeiska bekymren och de risker som 

det kan innebära för oss.  

När det gäller skuldsättningen blev det en liten glansbild för Ålands 

del och den skulle jag gärna vilja ha en kommentar på. 
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Enligt det här budgetförslaget kommer också Finland att visa när året 

är slut en skuldsättning på 89 miljarder euro, vilket blir 450 miljoner 

euro utslaget på Åland. Sedan har vi den kommunala skuldsättning som 

ska läggas på så då blir det 80 miljoner till, alltså 530 miljoner euro. Det 

är inte någon bra siffra för Ålands del, särskilt i jämförelse med de nor-

diska länderna ligger vi relativt risigt till. Skulle vi dessutom behöva låna 

i landskapet så skulle situationen närmast bli katastrofal för våra med-

borgare.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Man kan diskutera ganska mycket runt omkring finska 

statens skuldsättning i förhållande till oss. Det är klart att det berör oss 

på ett vis. Men det betyder att finska staten måste ta in mera inkomster, 

vilket betyder att vi får högre avräkningsbelopp. Jag tycker inte att det 

finns så där stark koppling rent ekonomiskt. Däremot har kommunerna 

en skuldsättning som ligger på 50-60 miljoner euro. Vi vet också att lik-

viditeten ligger på 25 miljoner. Nettoskuldsättningen för kommunerna 

ligger på 25 miljoner euro. Man ser också att kurvan planar ut. Om 

kommunerna skulle börja syssla enbart med sin kärnverksamhet och 

inte med uppvärmda fotbollsplan, simhallar och alla möjliga hus med 

tinnar och torn så tror jag att man skulle komma ner i kostnader ganska 

mycket. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Skuldsättning i förhållande till BNP när det gäller de euro-

peiska siffrorna så talar man inte om någon nettobelåning, utan det är 

frågan om en bruttoskuldsättning. Det är den skuldsättningen som man 

betalar räntor och amorteringar på. 

När det gäller den finska skulden på snart 89 miljarder euro så är alla 

medborgare i landet med och betalar lånekostnaderna, innehållande 

räntor och amorteringar, via sina skatter, vare sig det är direkta skatter, 

löneskatter eller konsumtionsskatter. Det spelar ingen roll var vi bor i 

landet, vi är alla med och betalar dem. Det påståendet kan man inte 

kullkasta med resonemanget om att vi får tillbaka ju mer staten tar in 

för kommande kapitalkostnader. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag håller fortfarande inte helt med ltl Jansson, med det 

kanske man inte ska göra.  

I finska statens budgetbok finns det en ränteutgift på lånet. Men i vår 

budget finns det inte några ränteutgifter på något lån. Det är skillnaden. 

Vi pratar om budgeten nu ja. Till den delen får de finska medborgarna 

sämre service än de åländska medborgarna om man ska ha budgeten i 

balans. Det är otvivelaktigt så. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag gillar när ltl Runar Karlsson säger att vi har det mycket 

bättre än många andra länder. Jag håller med om skuldsättningen, jag 

hade också samma reflektion som kom upp i det tidigare replikskiftet. 
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Finland har nästan hälften av sin BNP i skuldsättning och det ansvar vi 

solidariskt har här på Åland så länge som Åland hör till Finland. När 

man pratar om noll procent skuldsättning så stämmer det inte. Det 

stämmer inte heller om man beaktar pensionsskulden som också är en 

typ av skuldsättning. 

Däremot när det gäller problemen med de ökade konsumtionsutgif-

terna så har jag pekat på det i tre år. Jag tycker att det är bra att man nu 

också från centerns sida inser att det här ett stort bekymmer. 

Står centern bakom nedskärningarna till kommunerna och de effekter 

som de kommer att ha på kommunstrukturen?  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Centern har varit med och lagt fram det här förslaget. Det 

finns ingen i regeringen från centerns sida som haft någonting emot det. 

Därmed står centern bakom det. Jag tror att kommunerna tål det här. Vi 

vet att det finns fyra kommuner på Åland som har en jätte effektiv verk-

samhet. Det är Hammarland, Jomala, Lemland och Saltvik. Skulle de 

andra kommunerna ha samma effektiva verksamhet så skulle det inte 

alls vara problem med den kommunala ekonomin på Åland. Det är helt 

klart. Det kanske rör sig om att kommunerna måste höja skatten med 

under en procent för att kompensera de här avdragen. Som jag sade ti-

digare så ligger nettokommunalskatten på Åland på ca 10-12 procent. 

Man är nog beredd att betala lite mera för den service som man får. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Orsaken till att jag frågade är för att de i centern ibland 

kan vara lite finurliga. Fast man är med i regeringen så är man opposit-

ion, därför vill jag höra hur det här förhåller sig. Nu tycker jag att ltl 

Karlsson kanske lite lutar åt det när man pratar om att man eventuellt 

kanske får kompensera det. Det blir lite otydligt för mig. Jag delar inte 

ltl Karlssons uppfattning när han tror att kommunerna klarar av det här. 

Vissa av de åländska kommunerna ligger redan så pass tight till så jag 

tror inte att de klarar av en sådan här sak. Därmed inte sagt att vi ifrån 

Ålands Framtids sida inte tycker att man ska göra någonting. Vi ska ta 

en diskussion, vi ska se till vem som ska göra vad och vi måste styra upp 

det här. Jag tror att det är fel väg att gå att skynda på kommunsamman-

slagningar genom att skära ner den ekonomiska kompensationen till 

kommunerna. Vi har synbarligen olika åsikter där.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det finns två kommuner på Åland som har det dåligt ställt. 

Det är klart att till den delen måste landskapsandelarna förändras så att 

de få lite mera pengar eller om det redan finns i systemet att man kan ge 

enligt särskild prövning. Man kan inte låta dem vara. För övrigt har 

kommunerna det hyggligt ställt så länge man håller sig till kärnverk-

samheterna och inte håller på med så mycket annat. Man klarar gott och 

väl vård, skola och omsorg för de pengar som man får in idag, men håll 

inte på med så mycket annat! Det är klart att man får problem om man 

blir överskuldsatt. Vård, skola och omsorg är kommunernas primära 

skyldighet, det är detta som man ska syssla med och inte så mycket an-

nat. Jag är fullständigt övertygad om att man klarar av det med nuva-
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rande verksamhet och det har de här kommunerna visat. Det finns två 

kommuner som har en måttlig befolkningsökning som klarar det bra. 

Jomala och Lemland som har en dramatisk befolkningsutveckling klarar 

det också bra. Man klarar det bra bara man har vård, skola och omsorg 

som sin huvudsakliga uppgift. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Ltl Karlsson visade statistik på att inkomsterna steg igen 

och att de stabiliserades sig på en hög nivå. Kan ltl Runar Karlsson ut-

veckla resonemanget om varför inkomsterna skulle stanna på den ni-

vån? Jag är lite orolig för att inkomsterna kommer att bära i väg nedåt 

igen. Jag önskar ett förtydligande. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag sade att jag hoppas att inkomsterna stannar på den 

här nivån. Och om de stannar på den här nivån, 2011 och 2012, så ser 

jag inte att det kan vara så svårt att driva Åland på ett sådant sätt att 

man kan behålla ungefär dagens välfärd. Sedan kan inte någon garan-

tera att inkomsterna är på den här nivån. Vi vet inte vad som händer i 

Europa. Det finns ingen trollformel för de europeiska länderna som har 

över 100 procent skuld av BNP. Skulderna måste bort med ränta. Skulle 

vi ha sådana där skulder så skulle vi behöva gå ner ganska mycket. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Jag stöder ltl Runar Karlssons förhoppning om att vi ska 

ha inkomster på den nivån. Orosmolnen ute i Europa är tecken på 

någonting annat, kanske vi till och med kommer in i en recession. Det 

beror egentligen på hur det går för Finland som nation, de bestämmer 

hur mycket vi har i inkomster. Det beror inte ofta på hur mycket vi tjä-

nar här. Går det dåligt för Finland så går det också dåligt för klump-

summan och våra inkomster. Jag hoppas att ltl Karlsson får rätt att vi 

stannar på den höga nivån. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Vi ska nog vara glada och lyckliga att landskapet Åland 

gick så bra åren 1998-2008 att man kunde spara 150 miljoner. Skulle vi 

redan då ha haft en skuld såsom de andra länderna hade så hade vi haft 

över 100 miljoner i skuld idag. Tack vare att man har samlat på hög, 

man har sparat och tack vare att landskapet Åland och näringslivet gick 

bra så kunde man spara. Den bufferten fanns. Vi hoppas nu att vi kan 

plana ut den med sparade pengar och kanske höja bufferten lite så att 

man har till nästa svacka. Ingen vet vad som händer i Europa. Det 

kommer nog ännu att komma ganska mycket problem innan det här är 

löst. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Brage Eklund, replik 

Herr talman! Det grafer som ltl Runar Karlsson visade så pekade på att 

utgifterna har ökat från 2004 till 2012. Inkomsterna har följt med i takt 

med dem ungefär fram till 2008-2009, men sedan har det rasat. Det är 

alltid lätt att öka på utgifterna i proportion till när inkomsterna stiger. 

Varför har inte landskapsregeringen reagerat snabbare? Prognoserna vi-

sar väl ändå att inkomsterna börjar falla. Här har man inte gjort någon-

ting i strukturen på hela den offentliga sektorn så att man skulle ha 

tappat lite utgifter. Kurvan stiger fortfarande. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är inte så lätt att gå in och göra så stora saker när det 

berör den enskilde ganska mycket. Nog upplever jag att det har gjorts en 

del. Jag vet att ÅHS-styrelse på landskapets uppdrag faktiskt har sparat 

ganska mycket och effektiverat sin verksamhet ganska dramatiskt, 

kanske mer än någonsin. De ska ha en eloge för att det har gjorts.  

Det har också dragits ner turer i skärgårdstrafiken fast kostnaderna 

ökar mycket för att bränslet stiger. 

Man hade även permitteringar i förvaltningen ett år. Man vill behålla 

kärnverksamheterna vård, skola och omsorg. Men det är tyvärr så att 

lönerna stiger med ett par miljoner per år, energin stiger med ett par 

miljoner och pensionsutgifterna stiger med ett par tre miljoner. Det är 

inte lätt att få ner utgifterna.  

Brage Eklund, replik 

Herr talman! Det är precis som i privatekonomin, om inte inkomsterna 

täcker utgifterna så går det bara en väg. Antingen lånar man eller så tar 

man ur reserven och när reserven är slut så behöver man låna igen. Så är 

det här i landskapets budget också. Reaktionen från landskapsregering-

en har varit trög. Man har inte kommit till skott. Det har gått i princip 

tre år och ingenting har hänt.  

Runar Karlsson nämner skärgårdstrafiken här, inte har vi sett några 

direkta resultat på inbesparingar ännu. Vi har konflikter och rättsfall 

som ligger under skärgårdstrafiken som kan sluta ännu dyrare. Det är 

lite för mycket tröghet i det här systemet, det är för långsam handling. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ja, det är en tröghet i det här systemet. Man måste ändå 

vara ytterst optimistiskt i alla fall med tanke på att jag påstår att vi inte 

har någon skuldsättning. Vi har trots allt en del besparingar kvar. Man 

kan märka det sista året när man ser på landskapets likviditet. Man kan 

säga att likviditetsminskningen har stannat upp och planat ut.  

Om man nu kommer med en tilläggsbudget i mars 2012 som visar att 

man gör ännu mera åt det här problemet så tror jag att man kommer att 

klara upp den här situationen, om det inte händer någonting annat i 

Europa som vi inte kan veta. Som jag sade tidigare så krävs det lite 

mindre offentlig verksamhet, högre avgifter och lite mer kommunal-

skatt. Det finns inte några andra trollspön. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Tony Asumaa 

Herr talman! Bästa lagtingskollegor, som vi alla vet är Ålands ekonomi direkt 

beroende av den finländska ekonomin. Vi kan inte styra Finlands ekonomi 

utan den styr i hög grad vår ekonomi, genom avräkningsbeloppet och genom 

skattegottgörelsen.  

De enda väsentliga inkomstkällorna i förslaget till landskapsbudget 2012, 

uppräknat i storleksordning, som ni ser på bilden här, är: Avräkningsbelopp 

från finska staten på 203,7 miljoner, verksamhetsinkomster på 58,5 miljoner, 

PAF-medel är 20 miljoner och skattegottgörelsen är 16,5 miljoner euro.  

 

Av dessa fyra kan landskapet endast påverka sina egna verksamhetsinkoms-

ter, som utgör blygsamma 19 procent av landskapet Ålands totala inkomster.  

De övriga inkomstkällorna är helt marknadsberoende. Detta har lett till de 

svängningar som marknadsstörningar alltid gett oss tidigare, ger oss idag och 

kommer att ge oss i framtiden.  

För att parera dessa svängningar har landskapet ett verktyg som kallas ut-

jämningsfonden. Utjämningsfonden är ett verktyg som måste användas och 

underhållas. Detta betyder att då det går bra måste pengar sättas in och då 

det går sämre måste pengar tas ut för att jämna ut groparna i välfärdens väg 

på Åland. 

 

År 2001 fanns det 13,5 miljoner euro i utjämningsfonden. I slutet av år 2011 

kommer det att finnas 11,8 miljoner kvar. På tio år har vi i princip kommit 
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tillbaka till ruta ett vad gäller utjämningsfondens belopp. Därför är det av yt-

tersta vikt att landskapet inom den kommande lagtingsperioden anpassar 

verksamheten till den rådande marknaden och omfattar de realiteter som fi-

nanserna beskriver. 

Herr talman! Vi bör komma ihåg att det inte är vi politiker på Åland som 

kan påverka landets offentliga ekonomi, det görs av de fria marknadskrafter-

na.  

I budgetförslaget anger landskapsregeringen att den finländska ekonomin 

beräknas växa med 3,5 procent år 2011.  

Fakta är, enligt Statistikbyrån 15.11.2011, att den finländska ekonomins 

tillväxt beräknas stanna på blygsamma 1,6 procent år 2011. Med normal till-

växt brukar man ange talet 2 procent. 

Risken för recession har härmed ökat betydligt efter att detta budgetförslag 

uppgjordes. 

 

Det är med ökad ekonomisk tillväxt som vi skapat vår välfärds Åland av idag. 

Växer inte landets ekonomi på ett normalt sätt betyder det ett mindre avräk-

ningsbelopp, vilket leder till mindre pengar i landskapets kassa.  

Som vi alla kan se från figuren ovan har avräkningsbeloppet i medeltal 

över de senaste 11 år legat på 180 miljoner euro. I årets budget är avräknings-

beloppet budgeterat till 203,7 miljoner euro, vilket är det näst högsta belop-

pet de senast 11 åren. Trenden visar dock att beloppet kommer att sjunka. 

Därför är det absolut viktigaste politiska uppdraget för den kommande rege-

ringen att, med alla medel, se till att avräkningsbeloppets procentsats höjs för 

att vi ska ha en realistisk möjlighet att få landskapsbudgeten i balans de 

närmaste fyra åren och behålla den servicenivå vi har idag. 

Men samtidigt måste den kommande regeringen koncentrera sig på att 

driva landskapet Åland med det nu gällande avräkningsbeloppet och rätta 

munnen efter magsäcken.  

Ingen annan trollformel finns här att tillgå och därför finns det i nuläget 

inget utrymme för politiskt poängplockeri i den nu föreslagna budgeten eller i 

de kommande tilläggsbudgeterna. 

Herr talman! Som vi redan har konstaterat så är budgetförslaget för år 

2012 inte i balans. Den nu framlagda förslaget visar ett underskott om 17 mil-

joner euro.   
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Om vi läser budgetförslaget kan vi se att underskottet lyckligtvis inte beror 

på minskade intäkter, utan på två större utgiftsposter, nämligen ökade över-

föringsutgifter och lån- och finansieringsutgifter. Dessa två poster utgör en 

ökning på kostnadssidan om totalt 28 miljoner euro. De består till största de-

len av det extra anslaget på 10 miljoner euro för elkabeln som kanaliseras till 

Kraftnät Åland samt 10 miljoner euro i PAF överskott som har bokförts som 

lån.  

Trots snålblåsten i världsekonomin visar landskapet Åland mod genom att 

också under rådande ekonomiska hotbilder investera i framtiden för ett 

bättre Åland.  

Då Vera i Knutsboda läste de lokala tidningarna för en tid sedan och på 

första sidan kunde se att landskapets budgetförslag för 2012 visar ett under-

skott på 17 miljoner euro blev hon givetvis mycket orolig. Känslan hon fick, 

och som så många andra ålänningar, var att landskapet Åland håller på att gå 

i konkurs.  

I budgetförslaget för 2012 kan vi inte direkt utläsa huruvida pengarna i 

landskapets kassa räcker till eller inte. Därför har den liberala lagtingsgrup-

pen uppgjort en kassaflödesanalys för att belysa för gemene man varifrån 

pengarna kommer, vart de går och huruvida pengarna räcker till eller inte. 

 

Den kassaflödesanalys som ni ser här ovan har vi baserat på resultaträkning-

en och balansposternas förändringar. För enkelhetens skull hanterar vi end-

ast resultaträkningens operativa och finansiella poster samt investeringar. 

Med de siffror som här ovan presenteras, visar landskapets löpande verk-

samhet ett positivt kassaflöde på 9,9 miljoner euro före investeringar i bud-

getförslaget för 2012. 

Investeringarna för år 2012 uppgår till totalt 17,9 miljoner euro. Dessa in-

räknade ger oss i handen ett negativt kassaflöde på 8 miljoner euro för land-

skapet Åland år 2012.  

Vi kan dock, efter att ha gjort upp denna förenklade kassaflödesanalys, ge 

ett lugnande besked till Vera i Knutsboda. Åland går inte i konkurs och hon 

kommer fortfarande att få sin pension utbetald varje månad, för landskapet 

Åland har nämligen 21,4 miljoner euro i kassan. Utöver det har landskapet 

kortfristiga likvida placeringar på 56 miljoner euro. Landskapet har en kassa 

per den sista oktober på 77 miljoner euro. Därför om landskapet så vill kan 

landskapet betala alla de föreslagna investeringarna på 17,9 miljoner euro di-
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rekt ur sin kassa med egna pengar.  

 

Herr talman! Skulle landskapet Ålands budget redovisas enligt affärsmässiga 

bokföringsprinciper skulle budgetförslaget för 2012 visa ett överskott på 

drygt 2 miljoner euro.  

Men även med de nuvarande principerna för budgetredovisning kan bud-

geten visa ett överskott om lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att för 

budgetens förverkligande uppta erforderliga lån, så som regeringen skriver på 

sidan 24 i förslaget till budget 2012. Då skulle också kassaflödesanalysen för 

2012 visat ett positivt förtecken efter investeringarna. 

Herr talman! Landskapet Åland sysselsätter idag 1800 personer. Av dessa 

är 45 procent tjänster inom ÅHS. 1800 tjänster är lika mycket som det bor 

människor i Lemlands kommun. Genom att landskapet är en av de största 

arbetsgivarna på Åland, är det inte marginellt hur landskapets personal sköts 

och leds.  

Landskapets kostnader är konsumtionsutgifter vars motprestation i grova 

drag är dessa 1800 anställdas arbetsinsats och 108 miljoner euro i personal-

kostnader, samt överföringsposter utan motprestation, dvs. fördelning av 

medel. 

För att höja motprestationen vad gäller personalen är det skäl att anställ-

ningspolitiken ses över och organisationsstrukturen inom landskapet effekti-

veras och moderniseras.  

Genom modernt och tydligt ledarskap och naturliga avgångar ser vi inom 

den liberala lagtingsgruppen det som fullt möjligt att landskapet inom de 

kommande åren sysselsätter i runda tal 1600 personer.  

Dessa personer inom organisationen är välmotiverade, har en positivare 

arbetsmiljö, har en högre produktivitet, mår bättre både psykiskt som fysiskt 

än idag och har en äkta arbetsglädje.  

Denna moderniserade och motiverade organisation inom landskapet kan 

ge en effektiveringsvinst på 10-12 miljoner euro på årsbasis. 

En annan stor utgiftspost för landskapet är överföringsposterna. En av den 

största frågan under kommande mandatperiod är därför hur vår samhälls-

struktur ska se ut och hur den ska vara uppbyggd.  

Det vi alla har som utgångspunkt i denna struktur är att ålänningen ska 

sättas i centrum, där en hållbar, jämställd och högkvalitativ service ska tryg-

gas för var och en av oss som bor på Åland. 



  

106 

För att få till stånd en förändring i samhällsstrukturen och öka produktivi-

teten och därmed motprestationen på detta område gentemot landskapet 

Åland behövs både morot och piska.  

Enligt det liggande budgetförslaget är det meningen att kompensationen 

för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag fasas ut under en treårs-

period räknat från 2012. År 2012 är kompensationen 67 procent, år 2013 är 

den 34 procent för att helt försvinna år 2014. Piskan i denna budget symboli-

seras av just detta kompensationsbortfall. 

Moroten i den föreslagna budgeten är samarbetsstödet som landskapet av-

ser betala ut till kommuner som på frivillig väg utökar eller söker nya samar-

betsformer med andra kommuner. Samarbetsstödet ska ha en stimulerande 

och uppmuntrande effekt för ett utökat samarbete kommunerna emellan. 

I dessa tider av samhällsreformer kan denna överföringsmekanism fungera 

som ett instrument för att frivilligt leda kommuner mot gemensamma sam-

hällseffektiva helheter. 

Herr talman! Liberala lagtingsgruppen ser fram emot att den kommande 

regeringen tar in landskapet Åland i matchen från första minut vad gäller ut-

veckling av sin organisation och struktur för att matcha den tid vi nu lever i 

samt att med mod, vilja och fast grepp leda samhället genom de strukturänd-

ringar som behöver göras för att vi ålänningar även i fortsättningen kan leva 

på ett tryggt, säkert och välmående Åland. Tack.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Det var ett intressant och bra ekonomiskt anförande 

som ltl Asumaa höll. Om jag kommer ihåg siffrorna så var det 19 procent 

som härrörde sig från egen verksamhet, resten var marknadsstyrd av de 

fria marknadskrafterna. Den biten kanske jag inte riktigt håller med om, 

för 67 procent kommer från klumpsumman och den är inte, som jag ser 

det, styrd av de fria marknadskrafterna utan den är styrd politiskt, men 

tyvärr inte av detta parlament. Skulle vi ta över beskattningen så skulle 

vi i detta parlament påverka 86 procent av våra intäkter i stället för 19 

procent. Det är något som jag tycker är väldigt bra som marknadsliberal. 

Hur ser ltl Asumaa på det resonemanget?  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Herr talman! Ltl Eriksson har rätt, 203 miljoner utgör helt korrekt 67 

procent.  

Som jag sade så styr inte vi politiker världsekonomin, utan det gör 

den fria marknaden. Om vi skulle ha allt detta för oss själva så kanske vi 

skulle ha det, men vi skulle inte själv kunna styra det så jag tror inte att 

läget alls skulle vara annorlunda. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Givetvis är det så, oavsett vilket ekonomiskt system eller vilken kon-

stitutionen som vi har här på Åland så är vi ändå beroende av omvärl-

den. Vi är helt eniga om det resonemanget. 

Men om man har möjlighet att påverka 86 procent av sin intäktssida 

istället för 19 procent så har man ju ett helt annat handlingsutrymme. 

Jag tror faktiskt att situationen skulle kunna se mycket bättre ut. Men 

det krävs förstås ett helt annat politiskt arbete än vad vi är vana vid i da-

gens läge. 
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Ltl Tony Asumaa, replik 

Jag kan inte annat än att hålla med. 87 procent är mer än 19 procent. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Jag har tre saker att säga. Nämnda Vera har lämnat jordelivet, 

men det är möjligt att hon ändå medverkar och kan fungera som exem-

pel. Någon pension får hon däremot inte längre eftersom vi inte befinner 

oss i Grekland. 

Den andra saken är att det är precis så här som ltl Asumaa redovisade 

budgeten som den borde redovisas och som jag och många med mig ville 

att den nya finansförvaltningslagen skulle utformas, där det skulle krä-

vas en sådan här budgetuppställning. Men dit nådde vi inte tyvärr. Det 

skulle komma i en förordning som vi ännu inte har sett. 

Det tredje är att jag tycker att ltl Asumaa i övrigt hade ett mycket bra 

resonemang. Jag ser fram emot stöd för den nya regeringens handlings-

program och tillfället att ge det finns på fredag.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Jag får tacka ltl Danne Sundman. Vad gällde Vera så kände jag inte till 

att hon har tagit ner skylten. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Om man får skoja om så allvarliga saker så tror jag att 

Vera inte har någonting emot att fungera som exempel. Hon har aldrig 

sett den här korta tiden som vi vandrar här på jorden som någon be-

gränsning. Hon har haft mycket åsikter om de som har avslutat sin 

vandring och huruvida man har blivit kvar eller kommit vidare. Man kan 

mycket väl använda henne som exempel också i fortsättningen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Även jag vill tacka för ett gott ekonomiskt tänkande. Från moderat håll 

har vi länge talat om behovet av övergång till affärsbokföring. Det skulle 

ge helt nya kalkyler och helt nya förutsättningar för vår ekonomiska pla-

nering. Därför är jag säker på att det mycket snart nu kommer att ge-

nomföras. Då kan vi resonera på ett annat sätt. 

Jag vill höra om synpunkten om att vi relativt snart skulle komma ner 

till 1600 anställda i landskapsförvaltningen. I budgeten redovisas att vi 

har 1804 personer sysselsatt i huvudsyssla. Vad är tidtabellen och vilka 

grupper har man från liberalt håll tänkt sig att förändringen ska gälla? 

Jag kan hålla med om att det kan vara behövligt, men vi måste ju ha de-

taljerade planer för det och veta var vi ska göra förändringar och hur de 

ska se ut. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Vad gäller 1600 personer så är det mera ett resonemang för att påvisa 

vad 200 personer kan ge i inbesparingar, 10-12 miljoner euro. Vi säger 
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ingenting om en tidpunkt utan vi pratar om att det är fullt möjligt med 

naturliga avgångar och att med prestationshöjande medel kunna göra 

samma jobb effektivare. Den liberala lagtingsgruppen har inte spekule-

rat i någon tidtabell. Från utgångspunkt har vi haft inkommande fyra-

årsperiod. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det här är naturligtvis svåra frågor att ge sig in på, särskilt 

om man är ny i det här sammanhanget så blir det ännu svårare. 

Ålands hälso- och sjukvård kommer antagligen att gå åt andra hållet. 

Det kan behövas ytterligare resurser där. Utbildningen som landskapet 

har hand om, gymnasialstadiet och högskolan kan möjligen till någon 

del påverkas. Polisen och skärgårdstrafiken är de andra stora områdena. 

När man säger sådant här måste man i alla fall ha en uppfattning om 

vad man menar för att inte skapa oro i onödan.  

Vi får vår del har tänkt oss att genom att man tillsammans med kom-

munerna inom vissa sektorer bildar gemensamma organ så minskar 

man landskapet besättning på det sättet. Sedan kan man absolut inom 

vissa förvaltningsenheter göra effektiveringar. Men det vore intressant 

att från liberalerna höra vad som ligger bakom den där siffran. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Som jag tidigare nämnde för vtm Jansson så är det fullt möjligt att göra 

det. När man är ny så tänker man i nya banor. När man är gammal så 

vill man hålla på det gamla. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Landskapets budget är en prognos för det kommande året. 

Budgetförslaget innehåller en rad antaganden om vad som kan tänkas ske 

under år 2012 och hur dessa händelser eventuellt påverkar den åländska eko-

nomin. Dessutom innehåller budgetförslaget hundratals anslag och penning-

belopp som regeringen föreslår att lagtinget ska godkänna. Budgetering är 

ingen exakt vetenskap brukar man säga. Det är fråga om en förutsägelse om 

framtiden och hur regeringen tänker sig finansiera sina åtaganden nästa år 

och längre in i framtiden. 

Landskapets budget innehåller utgifter för mer än 300 miljoner euro. 

Landskapet är med andra ord en viktig ekonomisk faktor i den åländska eko-

nomin som också består förutom av den offentliga ekonomin av privata före-

tag, löntagare, pensionärer och tredje sektorns aktörer. Hur landskapet an-

vänder sina pengar har med andra ord stor betydelse för alla på Åland inte 

bara landskapets egna verksamheter och anställda. 

Man kan också vända på steken och säga att de åländska företagen, lönta-

garna, pensionärerna och tredje sektorn har stor betydelse för landskapets 

ekonomi. Är tillväxten god dvs. företagen går bra, sysselsättningen är hög och 

köpkraften stark så märks detta i goda skatteintäkter som via klumpsumman 

och flitpengen kanaliseras tillbaka via Finlands budget till landskapets bud-

get. 
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Utöver detta påverkas landskapets budget och hela Åland av omvärlden 

och den globala ekonomin. I det sammanhanget svindlar perspektivet och det 

är inte lätt att förutse den åländska ekonomins utveckling år 2012. Det enda 

experterna kan säga är att situationen är osäker. Det inser de flesta obero-

ende av all världens expertis. 

Grunden till all osäkerhet bottnar i en enorm skuldsättning. Under många 

år har stater, företag, kommuner och enskilda levt över sina tillgångar. Ban-

kerna bär ett stort ansvar för den uppkomna situationen. Lån har beviljats 

utan tillräckliga säkerheter. Bakom detta ligger kortsiktiga ekonomiska och 

politiska intressen. Bankdirektörerna har tagit alltför stora risker också för 

egen vinnings skull och politiker på inflytelserika poster har inte tagit sitt an-

svar utan agerat kortsiktigt med tanke på nästa val. Givetvis spelar en massa 

andra faktorer in men det uppkomna krisläget inom EU var inte oförutsäg-

bart. Nu är goda råd dyra och EU:s komplexa politiska struktur gör besluts-

fattandet svårt och inte tillräckligt effektivt. Osäkerhet och svag ekonomi 

kommer att fortsatt råda inom EU. 

Den läxa vi kan lära av detta är varken ny eller särskilt överraskande. Vi 

kan inte leva över våra tillgångar och vi kan inte låna oss till trygghet. Tysk-

land framstår än en gång som ett föredöme. Många gör narr över tyskarna 

som nation, deras krav på ordning och reda, deras sparsamhet och nog-

grannhet. Wir mussen sparen har än en gång visat sig vara ett säkert sätt att 

långsiktigt trygga ekonomin. Men det räcker inte att bara spara. Ett samhälle 

måste utvecklas och företagen måste visa tillväxt för att skapa ett hållbart 

samhälle. Utveckling och tillväxt måste dessutom ske på ett sätt som skonar 

miljön och tryggar kommande generationers rätt till naturens och världens 

rikedomar och skönhet. 

Så, herr talman, budgeten för 2012 är inte bara en sifferexercis. Det är ett 

dokument som ska staka ut färdriktningen för det åländska samhällets ut-

veckling in i framtiden. Allt hänger ihop och det är enbart genom en skicklig 

och ansvarsfull politik som budgeten kan fungera optimalt och med det me-

nar jag; säkra välfärden, öka den ekonomiska tillväxten, skapa en hållbar ut-

veckling samt trygga samhällets demokratiska institutioner och stabiliteten i 

våra närregioner. 

Landskapet Ålands utgångsläge är trots allt relativt hyggligt jämfört med 

stora delar av övriga EU. Landskapet har inte lån och sysselsättningsläget är 

gott. Tack vare besparingar under de goda åren 2005 till 2007 har det funnits 

pengar för att finansiera landskapets budget när ekonomin störtdök åren 

2009 och framförallt 2010. Trots detta är landskapets driftskostnader fort-

sättningsvis för höga. När inkomsterna är för små för att täcka utgifterna 

måste man göra något för att få ekonomin i balans. Man kan försöka öka in-

komsterna eller minska utgifterna. Helst bör man göra både och. Då behöver 

man inte ta lån. Istället får man i bästa fall pengar över för att investera vilket 

stimulerar ekonomin och t o m sådana investeringar som minskar landskaps-

budgetens driftskostnader. 

Den nuvarande regeringen togs mer eller mindre på säng när finanskrisen 

slog till med full kraft och sänkte landskapets intäkter med nästan 30 pro-

cent. De åtgärder som vidtogs har inte tillräckligt långverkande effekt på 

landskapets kostnader vilka fortfarande är för höga i relation till de progno-

sticerade intäkterna. Effekterna av recessionen märktes också i den privata 

ekonomin. Den åländska ekonomins BNP sjönk till minus 11,9 procent år 
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2008 redan och har ännu inte hämtat sig. Nu ser läget något ljusare ut och en 

försiktig återhämtning syns både i högre klumpsumma och flitpeng för land-

skapet. Situationen i fråga om de ekonomiska svängningarnas rytm är snarlik 

det som hände i början av 1990-talet under den s.k. laman. Ekonomin rasade 

i Finland från och med 1991 och arbetslösheten steg snabbt och dramatiskt. 

Detta slog fullt ut på Åland 1992-1993. Den åländska BNP sjönk med en viss 

eftersläpning. Landskapets intäkter minskade också då drastiskt och ung-

domsarbetslösheten sköt snabbt i höjden. Företagens tillväxt stannade upp. 

Bara ett år senare inträdde en viss återhämtning och år 1995 gick landskapets 

och Ålands ekonomi rätt bra igen.  

Den här rytmen har vi sett på bilderna som har visats här. Nu ser vi en lik-

nande rytm. Nedgången i ekonomin i Finland drabbar Åland med en viss för-

dröjning och återhämtningen sker snabbt när Finlands ekonomi återhämtar 

sig. Om detta bygger på mera strukturellt underliggande samband mellan 

Ålands och Finlands ekonomier borde vi närmare ta reda på. Föreligger ett 

verkligt orsakssammanhang borde vi använda den erfarenheten för att bättre 

skydda den offentliga ekonomin vid framtida konjunktursvängningar.  

Herr talman! Jag har medvetet hållit mitt anförande på en övergripande 

plan. Vi står inför ett regeringsskifte och den kommande regeringen har am-

bitioner att lägga sin prägel på landskapets ekonomi redan under år 2012. I 

det arbetet ingår mera detaljerade ställningstaganden som jag inte önskar fö-

regå i detta skede. Men en sak vill jag beröra. En sak som jag anser att rege-

ringen Eriksson inte har hanterat på ett riktigt sätt. 

Landskapsregeringen och lagtinget har det yttersta ansvaret också för 

medborgarnas kommunala service, dels ålägger landskapet kommunerna 

uppgifter och ansvar för att trygga den sociala servicen i kommunerna och 

dels påverkar regeringen och lagtinget kommunernas ekonomiska förutsätt-

ningar att sköta dessa uppgifter genom systemet med landskapsandelar och 

avdrag i kommunalbeskattningen. 

Landskapsregeringen och Ålands kommunförbund för årligen diskussioner 

om hur det ekonomiska ansvaret ska fördelas.  

Kommunernas skatteuttag påverkas också av riksdagen som ofta har be-

slutat om skattelindringar för att öka köpkraften, avdrag som också införts på 

Åland. För att inte detta ska leda till minskade skatteintäkter för kommuner-

na har staten kompenserat kommunerna genom höjda statsandelar för kom-

munernas sociala verksamhet i rikt. Den av liberalerna ledda åländska rege-

ringen har handlat på ett egenmäktigt sätt i motsvarande fall. Man har infört 

motsvarande skatteavdrag som i riket men inte kompenserat de åländska 

kommunerna på motsvarande sätt som i riket. Inte heller indexjusterades 

landskapsandelarna till kommunerna år 2008 som man hade kommit över-

ens om mellan Ålands kommunförbund och regeringen. Från år 2008 till 

2011 har regeringen inte varit lojal med kommunerna utan kommunerna har 

fått betala 5,68 miljoner euro i utebliven kompensation för riksavdrag och in-

dexering av landskapsandelarna. 

I budgeten för 2012 föreslås att de föreslagna höjningarna av riksavdragen, 

dvs. grundbidraget och arbetsinkomstavdraget införs också på Åland. Det be-

tyder 1,6 miljoner mindre skatteintäkter för de åländska kommunerna. Rege-

ringen Eriksson föreslår ingen kompensation för att bibehålla skattebasen i 

kommunerna. Det betyder, herr talman, i rena ordalag att regeringen Eriks-

son ensidigt beslutar sänka kommunernas intäkter med 1,6 miljoner. Detta 
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förfarande är illojalt mot kommunerna och tvingar kommunerna att öka sin 

upplåning, försämra sin service eller öka det kommunala skatteuttaget.  

Det är svårt att förstå vad regeringen vill åstadkomma med en sådan skat-

tepolitik. Åtgärden bidrar givetvis till att försämra kommunernas ekonomi. 

Den förbättrar inte landskapets ekonomi på något sätt. Man frågar sig varför 

regeringen beter sig på detta sätt? Det kan väl inte ligga i någons intresse att 

försvaga kommunernas ekonomi. Alldeles särskilt inte när vi ser att allt fler 

kommuner har svårt att ekonomiskt klara sina åtaganden. Regeringen Eriks-

son kan väl ändå inte vara så cynisk att man medvetet försöker att utarma 

kommunerna för att tvinga fram en samhällsreform.  

En omstrukturering av den kommunala indelningen på Åland underlättas 

inte av att kommunernas ekonomi körs i botten.  

Herr talman! Den kommande regeringen måste ta ett större ansvar för 

kommunerna, skapa förtroende mellan kommunerna och regeringen samt 

hålla ingångna överenskommelser. Det är endast genom samarbete och öm-

sesidig respekt som en samhällsreform med hela Ålands bästa för ögonen kan 

uppnås. Nu krävs nya tag, nu krävs en helhetssyn för att åstadkomma en 

hållbar utveckling av den offentliga ekonomin på Åland. Det är lagtingets an-

svar att se till allas, både enskildas och kommunernas bästa. Tack.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Vi har nu ett val bakom oss och budgetdebatten brukar även in-

nehålla reflexioner över det resultat som vi har haft. Jag ska vara väldigt kort-

fattad och säga att valet var historiskt den här gången. Det blev ovanligt stora 

förändringar. Förändringarna var huvudsakligen mellan socialdemokraternas 

och liberalernas balans sinsemellan. För övrigt var det som det brukade, det 

var inte så stora kast. Redan den här förändringen mellan socialdemokrater-

na och liberalerna, som man naturligtvis kunde filosofera mycket om, gör att 

den politiska situationen i lagtinget och landskapet är betydligt annorlunda 

än vad den var före valet. 

Därmed ska jag gå över till budgeten. Jag vill framföra ett tack till den av-

gående regeringen för ett fyraårigt gott samarbete. Vi har suttit i oppositionen 

men vi har ändå kunnat föra en hel del konstruktiva diskussioner med den ti-

digare majoriteten, särskilt i ekonomiska utvecklingsfrågor. 

Den förra landskapsregeringen hade en väldig otur. På tre år har våra in-

komster, huvudsakligen via klumpsumman, gått ner med 27 procent. Det är 

väldigt mycket. Att administrera en sådan situation är det mycket svårt. Re-

geringen har till delar visat ansvar åtminstone när det gäller det man har sagt 

att man avser att göra. Sedan hör det till saken att man inte har lyckats nå 

fram med väldigt mycket med det som man har avsett att göra. År 2009-2010 

hade vi i affärsbokslutet en sammanlagd förlust på 50 miljoner euro. Det är 

mycket pengar. I stort sett hela den nedgången som vi har fått i inkomsterna 

har visats i förluster. Man har alltså inte lyckats göra så stora förändringar. 

Men tack i alla fall för de ansträngningar som är gjorda och tack för det här 

budgetförslaget som är en bas för den fortsatta politiken. 

Europa befinner sig i ett mycket bekymmersamt läge, vilket har talats om 

här tidigare. Skuldsättningen i förhållande till bruttonationalprodukten, som 

är det vanligaste värdet när man mäter skuldsättningen i länderna, är i hela 

EU 82,5 procent och lite högre i euroländerna, 88 procent. De som ska stå i 

skamvrån mest är naturligtvis Grekland med 163 procent, Italien med 121 
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procent, Irland med 108 procent och Portugal med 102 procent. Men, som 

också här tidigare sades, det verkligt bekymmersamma i den här tabellen är 

Frankrike, Storbritannien och Tyskland, alltså även Tyskland. Tyskland har 

82 procent, Storbritannien har 84 procent och Frankrike har 85 procent. Bäst 

i klassen är Estland, ett av våra grannländer, som ligger på 5,8 procent. Fin-

land ligger relativt högt på 49 procent medan Sverige har en god situation på 

36 procent. Tidigare talade man om att man borde ha ett tak på 40 procent. 

Sedan har man halkat över i de här diskussionerna, när Europa har hamnat i 

den här situationen och särskilt de stora länderna, att man idag talar om 60 

procent. Då ligger de tre stora ekonomierna i Europa på minus 80-85 pro-

cent. Det här är mycket allvarligt. Som ltl Runar Karlsson här sade, så kom-

mer detta att ta många, många år före vi finner lösningar på problemet. 

Hur det här ska påverka Åland är en intressant fråga. Den här budgeten 

bygger på att Finland inte påverkas särskilt alls. Påverkas Finland, vilket sä-

kert kommer att ske, så blir vår situation sämre än vad som redovisas i bud-

geten. Vi var tidigare här inne på att Finland skuldsättning är 450 miljoner 

för Ålands del, 80 miljoner har vi på kommunerna. Det betyder 19 000 euro 

per år ålänning i skuld. ”Vi är inte fria, vi är i skuld”, sade Göran Persson. Då 

säger några att detta får vi tillbaka i klumpsumman eftersom staten måste 

amortera på det här beloppet. Det har jag nu hört i 5-6 år och inte har det 

skett någon sådan amortering ännu. Finland skuld har ökat från år till år i 

ganska rasande takt. När vi började den här diskussionen om att vi skulle få 

tillbaka det via klumpsumman då låg Finlands skuld på 40 miljoner, nu när 

nästa år är slut ligger skulden på nästan 90 miljoner.  

Den viktiga frågan till dem som säger att vi kommer att få tillbaka det i 

klumpsumman så är; när och till och med om? Det är osäkert om vi kommer 

att få det tillbaka. Vi är svårt satta i skuld kära vänner. 

Budgetförslaget för 2012 visar på ett underskott på 17 miljoner euro, att 

läggas på de tidigare affärsbokslutsförlusterna på 50 miljoner euro. För 2013 

är kalkylen 25 miljoner euro och för de två följande åren finns det kalkyler på 

ytterligare 15 miljoner euro back på två år. Situationen ser bedrövlig ut och 

detta utan att man har intecknat en sämre utveckling i Europa.  

Till den enskilt stora förlusten som man har kalkylerat för 2013 finns det 

enskilda förklaringar som vi har hört här på finansministern. Men, vi talar 

om att vi måste ha strukturförändringar för att klara av den situation när Fin-

land har dragit ner sin konsumtionskostym så att klumpsumman på längre 

sikt därmed kommer att vara lägre. Här har talats om att vi har ett struktu-

rellt underskott på 15 miljoner euro och det är riktigt, det är kanske t.o.m. 

större än det, så måste vi minska på konsumtionsutgifterna och det har inte 

skett under de senaste åren. Från 2011 till 2012 ökade konsumtionsutgifterna 

med 3,7 procent. Konsumtionsutgifterna är planerade att öka 2013 med 2,1 

procent, 2014 med 1,5 procent och 2015 med 2,1 procent i det underlags-

material som ligger till grund för den här budgeten. Det finns inte effekter av 

någon samhällsreform och det finns inte effekter av några strukturföränd-

ringar i vår egen verksamhet. Man kan inte kalla det här annat än ett miss-

lyckande i den ekonomiska politiken, som vi nu måste ta i. 

Därmed måste vi få en budget i balans så fort som möjligt. Med budget i 

balans måste vi vara överens om att det innebär att våra inkomster ska täcka 

våra utgifter på årsbasis. De ska också täcka den normala investeringsnivån 

på upp mot 20 miljoner euro per år. Vi har långt fram till det och det fodras 
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stora insatser, särskilt om hotbilden från Europa börjar visa sig i vår eko-

nomi, vilket vi inte kan undvika. Nästa prognos från finansministeriet kom-

mer ungefär om en månad. Vi kan alla vara förvissade om att kalkylerna för 

Finlands statsekonomi kommer att dras ner, som också kommer att innebära 

att överföring av medel till Åland kommer att gå ner jämfört med det som är 

underlag för den här budgeten.  

Under många år har det diskuterats om behovet av en kommunreform som 

när den här regeringen tillträdde för fyra år sedan ändrades till samhällsre-

form och som har diskuterats intensivt i valrörelsen och det senaste året. Vi 

får väl se resultatet i regeringsbildningen och hur diskussionerna har fortsatt. 

Såsom moderaterna hela tiden har sagt så är det frågan om hur servicen i 

landskapet ska ordnas så effektivt som möjligt. Vi har sagt att det ska ordnas 

effektivast i Norden. Då behöver man få kunskap utifrån för att kunna ordna 

det effektivast i Norden. En sådan här förändring måste naturligtvis göras 

över tid. Vi har tankar om att man inom den sociala sektorn särskilt när det 

gäller barnskydd, missbrukarvård, handikappservice och specialomsorg 

snabbt måste göra någonting. Vi har också en tanke på att man inom den 

tekniska sektorn rätt snabbt kan göra samordningsvinster mellan landskapet 

och de 16 kommunerna. Det är en ganska lätt förändring även om det kan 

jämföras med ÅHS-reformen på det viset att det måste ges tillräckligt med 

tid. Det finns även behov av samarbete med kommuner mycket mer intensivt 

än idag, särskilt när det gäller ledningsnivåerna i kommunerna. Man kan inte 

ha specialister för olika ledningsfunktionerna när man har bara något hund-

ratal invånare. Man måste kunna samarbeta mellan kommunerna långt mera 

än vad man gör idag. Resultatet kan bli att vi har kommunerna kvar men vi 

skapar en helt ny servicestruktur. 

Herr talman! Vi anser att de nödvändiga förändringar som behöver göras i 

den här budgeten nu måste skisseras i finansutskottets betänkande. Vi måste 

tillsammans diskutera hur den skissen ska se ut. Åtskilligt av det som behöver 

göras måste ju beredas av vår förvaltning. Den beredningsrätten ska vi inte ta 

oss i lagtinget. Vi får ge våra synpunkter till landskapregeringen som sedan så 

fort som möjligt ska komma med ett förändringsförslag till lagtinget så att vi 

har en chans till 2014-2015 att ha en ekonomi i balans. Tack. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Jag håller med om en hel del av det som ltl Jansson sade 

här om förändring i servicen. Man pratar alltid om samhällsreformen 

men ofta glömmer man bort att det är inte bara kommunerna som be-

höver reformeras. Jag tycker personligen att det är landskapets förvalt-

ning som borde vara den viktigaste. Om man ser på effektiviteten så an-

ser jag att kommunerna ligger nog steget före. Det var bara ett påpe-

kande som inte var motsägelsefullt. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för den synpunkten. Vi är helt överens. Delvis måste 

man hålla de isär. När det gäller servicen till medborgarna inom de om-

råden som huvudsakligen kommunerna har hand om så är det en ser-

vicereform som utgår ifrån de förutsättningarna. Sedan finns det de ser-

viceformer som landskapet har hand om, särskilt stora är Ålands hälso-

och sjukvård, gymnasialstadiet och högskolan i det sammanhanget. Se-
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dan finns andra delar både hos landskapet och hos kommunerna och dit 

hör trafikverksamhet och teknisk sektor. Om man kallar det som sker 

inom landskapet för förvaltningsreformer och det som sker i samhället i 

stort för servicereformer så ska de här gripa in i varandra. Det är delvis 

samma sak också.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mika Nordberg 

Talman! Jag ska i mitt gruppanförande från obunden samling hålla mig till 

en mer övergripande analys av budgeten för 2012. 

Jag upplever situationen lite konstig när det gäller budgetframställningen. 

Den kan kännas lite herrelös när den läggs av en finansminister och en rege-

ring som snart kommer att avgå och en regering kommer att bildas där även 

obunden samling kommer att ingå, som det ser ut idag. Vi har fortfarande en 

tidigare regeringspart, centern, som har varit med och tagit fram det här. 

Under regeringsbildningen har vi diskuterat många saker som också har 

haft en viss relevans när det gäller budgeten. Det kommer att komma fram i 

presentationen av regeringsprogrammet på onsdag. 

Generellt sett kommer obundnas bidrag till ekonomin när det gäller de fyra 

kommande åren att inrikta sig på att föra en ansvarstagande ekonomisk poli-

tik. Det kommer vi att ha som vår utgångspunkt när det gäller ekonomiska 

frågor. 

Om jag nu kort nämner någonting angående den budget som nu är fram-

ställd så är det självklart att i den budgeten finns flera saker som man kanske 

vill ta upp och rätta till. Men som har framkommit tidigare så har vi möjlighet 

att göra det i själva tilläggsbudgeten som kommer framåt våren.  

En av de saker som vi ändå vill påpeka principiellt är fredsinstitutet. Man 

har valt att kostnadsfritt överlåta egendomen till en förening. Man behöver 

hitta andra sätt att tillmötesgå de institutioner som man från landskapsrege-

ringens sida tycker att utför ett väldigt viktigt och bra arbete. Man kan tillgo-

dogöra de medel via budgeten på annat sätt. Ur ett rättviseperspektiv, när det 

gäller att alla föreningar bör behandlas på ett likvärdigt sätt, så kan det fram-

stå vissa problem i ett sådant här förfarande.  

Talman! Det har framkommit från liberalerna att vi har 77 miljoner plus i 

landskapet. Det är liksom inte någon fara. Denna politiska inställning kan bli 

väldigt farlig om man fortsätter att säga att det inte är någon fara.  

Åland påverkas av Europas ekonomi. Den kris som Europa nu står inför är 

mycket värre än den kris som Lehman brothers orsakade 2008. Det var en 

kris som finanssektorn upplevde. Medlemsländerna och de nationella län-

derna åtgärdade den krisen genom olika stimulansåtgärder för att ekonomin 

skulle räddas. Nu ser vi att de som kom till räddning förra gången nu själv 

står inför problem och nya räddningsfonder diskuteras. Om det inte går att 

rädda vissa saker, vad är det då som återstår? Det tror jag att ingen av oss vill 

tänka på idag. 

Faktum är att de åtgärder som nu presenteras till största delen bidrar till 

att skjuta fram de problem som Europa står inför. 

Hur man än räknar när det gäller en budget i balans och var underskottet 

ska komma när det gäller investeringar, om de ska räknas över en längre tid 
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med avskrivningar eller om de ska tas över året, så är fortfarande verklighet-

en att pengarna i landskapets kassa kommer att ta slut runt 2014. Vi står vid 

ett plus minus där, lite beroende på hur man bollar med siffrorna.  

Obunden samling gick i sitt valprogram ut med, precis ltl Runar Karlsson 

nämnde, att vi inte ska låna till driften. Det är någonting som vi kommer att 

måna om under hela den här mandatperioden. Vi vill inte uppta lån till drif-

ten. Däremot kan vi tänka oss för investeringar som sänker de faktiska drift-

kostnaderna och kan finansieras via sänkta driftskostnader.  

Om vi inte tar den här situationen på allvar och ser till att vi inte skuldsät-

ter oss så lägger vi ris på våra barns ryggar för framtiden. Om vi inte idag kan 

reda ut den ekonomiska situationen, när den är i sin linda och vi ännu inte är 

skuldsatta utan vi går samma väg till mötes som många länder som tidigare 

har nämnts här idag, så försätter vi oss en skuldsituation för landskapet 

Åland. Då har vi inte några reella tillgångar som vi kan sälja bort för att reda 

upp det här. Ett underskott kommer att bidra till att vi kommer att få ytterli-

gare utgifter att lägga till i form av räntor etc.  

En ansvarstagande politisk framtid är de viktigaste som Åland behöver de 

kommande fyra åren. Tack.  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag tycker lite synd om de nya lagtingsledamöterna. Det här är 

en av de segaste remissdebatterna som jag har varit med om. Jag återkommer 

i ett senare anförande om ekonomin, om inte hela debatten har dött till dess.  

Inledningsvis vill jag be om ursäkt för att jag kommer att överskrida tiden 

lite. Jag vill prata om är det som vi finner under rubriken självstyrelseutveckl-

ing. Där det står så här; ”landskapsregeringen avser att verka för en utveckl-

ing av självstyrelsesystemet i enlighet med det parlamentariska betänkan-

det. Arbetet ska ske i en gemensam arbetsgrupp med rikets regering”. Det 

här är väldigt tunt. Det finns inte några tankar om hur Åland tänker driva det 

här. 

Mats Dreijer skrev en gång; ”ett folks identitet formas i väsentlig grad av 

kännedom hos gemene man om folkets egen historia” och det ligger väldigt 

mycket i det. Vi har ett nyvalt lagting. I den mån det kan vara intressant 

tänkte jag göra en självstyrelsehistorisk tillbakablick.  

Den första självstyrelselagen var otvivelaktigt ett hastverk, tillkommen 

1919, då Finland med kniven på strupen hade tvingats att bli ett föregångs-

land, som Johannes Salminen har uttryckt saken. Finland stod inför valet att 

antingen ge Åland någon form av autonoma rättigheter eller mista Åland. 

Kommittén som lade fram förslaget till lag om självstyrelse för Åland torde 

inneha hastighetsrekord i lagarbete. De hade inte några förebilder att gå ef-

ter, eftersom det var tunnsått med autonomier 1919. De hade fått svävande 

direktiv beträffande omfånget av den självförvaltning som landskapet Åland 

skulle erhålla. De hade inte ens haft tid att sätta sig in i alla de problem som 

var förknippade med autonoma rättigheter. Det lagförslag som lades fram var 

dåligt förberett och illa genomtänkt. Hela arbetet med lagen hade tagit 12 ar-

betsveckor, inklusive jul- och nyårshelgen. Det kan vara intressant att notera 

idag att hela kommittéarbetet, regeringsprocessen och arbetet i riksdagen 

fram till färdig lag tog 12 arbetsveckor. Då gick det snabbt, när Finland var 

nödd och tvungen.  
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Det blev ju snabbt problem. Redan år 1923 lade Finlands president in veto, 

på inrådan från högsta domstolen, inte mindre än i 32 av de landskapslagar 

som det åländska landstinget hade tagit, trots att veto inte förelåg i någon av 

dessa 32 fall. Det här ledde till stor irritation. Man lämnade 1931 en skrivelse 

från landstinget till den finska regeringen och pekade på problemen. Det 

ledde inte till några åtgärder överhuvudtaget. Man stånkade på ytterligare tio 

år. Sedan tillsatte man en egen kommitté som började arbeta med att utforma 

en ny självstyrelselag, som blev klar 1952. Det tog alltså 21 år. 

Jag vill fästa lite uppmärksamhet på den prekära situation som Åland be-

fann sig i hösten 1945. Den åländska neutraliteten har visat sig vila på en 

bräcklig grund. Revideringen av självstyrelselagen hade helt stannat upp och 

garanten för de åländska särrättigheterna, Nationernas Förbund, hade upp-

lösts. Den 11 september väljs bonden Johannes Holmberg, torde vara Igge 

Holmbergs farfars bror, till ny talman efter Julius Sundblom. Utgående ifrån 

strategin anfall är bästa försvar enades landstinget om att vända sig till rege-

ringen med de problem som äro förknippade med landskapet Åland. Lands-

tinget konstaterar dels att den lagstiftning som genomförs för att trygga ålän-

ningarnas svenska nationalitet icke fungera såsom förutsätts, dels genom att 

den nu gällande nationalitetsskyddet icke är tillfyllest. Man nämner också att 

det är ständiga meningsskiljaktigheter mellan rikets och landskapets myn-

digheter på Åland och det har vidmakthållit en irritation och en osäkerhets-

känsla som inte äro förenliga med begreppen frihet och trygghet. Man undrar 

om det känns igen? 

Föga anade väl ålänningarna då hur väl i tiden landstingets skrivelse låg. 

Tre månader tidigare, den 22 juni 1945, gör dåvarande statsminister Paasikivi 

följande reflektion i sin dagbok: ”I Skandinavien har inställningen till oss 

förändrats, där talar man om de tre skandinaviska länderna och om sam-

arbete mellan dem. Finland anses inte mera höra till Norden. För att kunna 

så mycket som möjligt hålla fast vid Norden bör vi sluta fred med det 

svenskspråkiga och ordna upp alla orsaker till klagomål. Ty den svensk-

språkiga befolkningens existens i Finland utgör det viktigaste starkaste 

band som upprätthåller förbindelser med Sverige och därmed även med öv-

riga Norden”. I september skriver han i dagboken; ”enligt Ålands landshöv-

ding Koroleff så är det på Åland alltjämt en orolig stämning och där bedrivs 

en våldsam agitation för Ålands återförening med Sverige och att det borde 

göras något för att göra slut på propagandan.” När man konstaterar att nå-

got måste göras så tillsätter man en kommitté. Det tog sedan ytterligare sju år 

innan lagen var klar. 

När den lagen debatterades, inte i denna sal men i föregångarnas sal, så 

var alla bänkar fyllda till sista plats. På den tiden var det ett intresse för själv-

styrelsen, 19 november 1951. Landstingsman Karl Holmqvist pekade på att 

Färöarna av en vidsynt dansk regering redan på ett tidigt stadium utrustats 

med en god självstyrelse. Jag trodde att vi skulle bli lika lyckligt lottade, men 

därav blev intet, sade lagtingsman Karl Holmqvist. Man bara undrar om detta 

känns igen? 

Den här lagen trädde i kraft den 1 januari 1952. Den viktigaste förändring-

en i den nya lagen var införandet av begreppet hembygdsrätt. Tillkomsten av 

ett åländskt medborgarskap betydde mycket för den åländska självkänslan. 

Ålänningarna hade därmed erhållit en juridisk status som skilde dem från öv-
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riga finländare. Hembygdsrätten innebär ungefär att man anses vara ålän-

ning, heter det i den åländska historieboken för årskurs 3-6, noterar jag.  

Rätten till egen flagga fick man i samband med den här lagändringen. Det 

tog 32 år innan ålänningarna kunde hissa den egna flaggan. Det var typiskt 

för den politiska verkligheten de hade att leva i och kämpa mot. Rätten till 

egen flagga föregicks av mångårig strid med riket, som hade många poänger 

som man kunde tala länge om men tiden medger inte det.  

Följande fråga som jag vill beröra är parlamentshuset. Nyckelsymbolen för 

alla nyblivna nationer, flaggan, hade hissats 1954. Sedan kom nästa etapp i 

nationsbygget; parlamentshuset. Hösten 1962 fick landstinget sitt förslag till 

självstyrelsegård ekonomisk godkänd av Ålandsdelegationen. Med finansmi-

nisteriet, våra vänner, lät emellertid ärendet ligga i över två år. Frågan om 

ålänningarna skulle få ett eget parlamentshus hade nämligen hunnit bli or-

dentligt politiskt inflammerad.  

Vid lagtingets öppnande 1964 tog talman Torvald Eriksson bladet från 

munnen. Han yttrade bland annat så här: ”Det beklämmande i dagens relat-

ioner mellan Åland och riket är att vi i nästan alla sammanhang på ett 

chockerande sätt fått erfara hur centrala myndigheter i Helsingfors allmänt 

saknar känsla för vad Ålands självstyrelse egentligen innebär. Ungefär lika 

chockerande som jag antar att de själva skulle känna sig om centrala myn-

digheter i ett stort grannland inte skulle veta att Finland är en självständig 

stat".  

Herr talman! I landstingets remissdebatt den 19 november samma år sade 

vtm Evald Häggblom, som torde vara lantrådets morfar, så här: ”Jag tror att 

det vore mycket nyttigt om ifrån självstyrelsemyndigheternas sida tog kon-

takt direkt med republikens president för att lägga fram allt som förekom-

mit och lägga fram våra synpunkter. Jag kan för min del inte tro annat än 

att en statsledning som sköter relationerna till sitt stora östra grannland, 

och gör det så skickligt att det kan framstå som ett mönster för andra, även 

mycket väl skulle komma tillrätta med grannen i väster som dessutom be-

finner sig inom republikens gränser.” Det var tuffa gubbar på den tiden. 

År 1967 gjorde landstinget en framställning till Finlands regering om att 

tillförsäkra medlemskap i Nordiska Rådet. Danmark var samtidigt villig att ge 

Färöarna representationen men i Finland ansåg man att Åland borde nöja sig 

med observatörsstatus. Tidningen Åland skrev bland annat året senare att 

Finlands regering försöker på alla sätt sätta käppar i hjulet. Också det var en 

lång kamp, men det var en lång kamp som ålänningarna vann och det tycker 

jag att var bra.  

De egna frimärkena blev 1980-talets etapp i nationsbyggandet. Efter mer 

än 30 års målmedveten strävan får Åland idag egentligen egna frimärken, 

skrev nya Åland i sin ledare den 11 mars 1984.  

Till sist TV-frågan när det gäller tillbakablicken. Kampen för språket ställ-

des på sin spets i samband med införandet av TV på Åland. TV kom att bli en 

stor språk- och självstyrelsepolitisk stridsfråga. År 1957 då Sveriges TV hade 

inlett regelbundna sändningar anhöll landskapsstyrelsen hos kommunikat-

ionsministeriet om att få sätta upp en reläsändare i vattentornet i Mariehamn 

för de svenska TV-programmen. Men ministeriet avslog och hänvisade till 

tekniska och ekonomiska hinder. De hindren var inte så stora för julen 1964 

byggde köpman Anton Kalmer en piratsändare på Mariehamns vattentorn för 

att visa att man med enkla anordningar kunde få rätt bra sebarhet för TV från 
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Sverige. Under 24 dagar kunde lyckliga ålänningar följa de svenska TV-

programmen innan polisen på order av kommunikationsministeriet i 

Helsingfors plomberade sändaren. Pirat sändarens uppsättare dömdes till 

150 dagsböter. År 1964 anhöll landskapsstyrelsen om tillstånd att på Ålands 

egen bekostnad få finansiera en sändare. Men inte heller det gick. Ännu 1985 

kunde man inte i östra skärgården se Sveriges TV. Den här processen med 

TV, som är aktuell och om vi pratar om idag tack vare den nya tekniken, tog 

det också 30 år att lösa. 

Herr talman! Om man ska sammanfatta det här. Vad kan vi lära oss av 

detta? Som känt är det enbart med kunskap om historien som man kan vara 

med och påverka framtiden.  

Det är fyra slutsatser jag vill understryka: För det första; det kan gå fort 

ibland att utveckla självstyrelsen, men enbart när det ligger i Finlands in-

tresse. 

För det andra; det har varit en ständig kamp under årens lopp och vad 

oerhört flata vi är idag. Här pratas det om konfrontationspolitik så fort vi 

överhuvudtaget höjer rösten lite. Det tog många gånger 20-30 år men det gav 

resultat för man gav aldrig upp. Hade våra företrädare gett upp så hade vi 

inte haft någon flagga, inte något parlamentshus, inte någon representation i 

Nordiska rådet, inte några frimärken och vi hade inte haft svenskspråkig TV. 

Vi hade egentligen haft just det, ingenting, av det vi tar för givet idag. 

Tror ni att våra företrädare skulle gått med på att införa EU-böterna i 

självstyrelselagen? Tror ni att de hade gått med på Lissabonfördraget utan att 

få något i gengäld? Inte en chans. 

Det tredje punkten; det måste till internationell uppmärksamhet om Fin-

land skall komma Åland till mötes när det gäller annat än kosmetiska frågor. 

Det visar Paasikivis dagböcker och Enckells memoarer. Det visar historien 

helt enkelt. Det måste vi även nuförtiden våga ta vara på. 

Till sist, den fjärde punkten; det behövs åländska ledare som kan självsty-

relsen, som brinner för den och som är beredd att i alla sammanhang kämpa 

ihärdigt för dess utveckling. Kommer vi att få det nu? Planerna tyder kanske 

inte på det, men det får framtiden utvisa.  

Herr talman! Allt behöver näring för att växa. Det gäller också självstyrel-

sen. Det behöver tillföras något nytt, det behöver tillföras näring annars 

förtvinar självstyrelsen sakta men säkert. 

Yvonne de Geer-Hancock skrev i en bok, som jag verkligen vill rekommen-

dera som heter Nationsbygget på Fredens öar, så här: ”Nationsbygget kan 

ses som det övergripande strategiska målet, i takt med dess utbyggnad 

markeras den åländska profilen utåt. Byggarna får härigenom gehör för yt-

terligare utbyggnadskrav. Förloppet kan liknas vid en spiral. Ju fler bygg-

stenar som läggs desto starkare växer sig åländskheten. Ju mer åländskhet-

en växer och förtätas desto fler byggstenar kan läggas. När väl fenomenet 

uppstått kan nationsspiralen fortsatta accelererande förlopp svårligen hej-

das”.  

Då kan man avslutningsvis fundera på om det finns ett accelererande för-

lopp nuförtiden? Nej, enligt mitt förmenande har det stannat upp. Det har 

blivit ett olyckligt politiskt vakuum. Kampen för Åland har mera bytts ut mot 

stundtals tragikomisk kamp för egna positioner. Om det går åt vänster eller 

om det går att höger har ingen betydelse bara man är med.  
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Det är nu snart 19 år sedan den nuvarande självstyrelselagen trädde ikraft. 

Vi var alla partier eniga i den parlamentariska kommittén att man ska driva 

självstyrelsen vidare. Det sluter vi ifrån Ålands Framtid också upp bakom ab-

solut. Jag inväntar det nya regeringsprogrammet så får vi se hur den kom-

mande regeringen har tänkt driva på de här frågorna. För mitt vidkommande 

är det jätteviktigt att vi kommer vidare med det åländska nationsbygget, som 

man kallade det förr i världen. Det var inte någonting märkvärdigt med det. 

Herr talman! När det gäller motioner och ekonomin så återkommer jag i 

senare anförande.  

Ltl Axel Jonsson  

Tack, herr talman! Det verkar inte vara så stort fokus på den här budgeten i 

år kan man lugnt konstatera. Jag trodde att det här skulle vara ett fint tillfälle 

att hålla mitt jungfrutal. Men jag hade fel, det är bara att titta runt sig här i 

salen.  

De stora framtida ekonomiska prioriteringar får vi kanske se i en tilläggs-

budget under 2012. Det finns stora hål i vårt åländska badkar som vi behöver 

svetsa fast, för vi ser att det läcker. Vi har fått flera goda presentationer på det 

idag. Vi har ett isolerat underskott i år på 17 miljoner och underskottet be-

räknas uppgå till 25 miljoner nästa år. Vi behöver börja svetsa nu om vi ska få 

fast det här läckandet.  

När jag tittade på budgeten i allmänhet som ny lagtingsledamot så reage-

rade jag på att det var ganska svårt att utläsa detaljer. Vad kostar egentligen 

saker och ting? Tittar man på skärgårdstrafiken på ett moment som heter 

upphandlingar av sjötrafik, så går det upp till 17 miljoner. Det är ändå ganska 

mycket pengar. Sedan kan vi läsa under momentet hur många personer som 

åker, hur många som har åkt med bil och andra fordon, men vi kan absolut 

inte utläsa vad en enskild tur eller linje kostar. Det är lite märkligt att 17 mil-

joner bara beskrivs på ett så övergripande sätt. 

Vi kan titta på Ålands gymnasium år 2010. Om man räknar ihop alla de 

skolor som idag är Ålands gymnasium så ser vi att det kostar ungefär 13,1 

miljoner euro. Tittar vi på Ålands gymnasium idag som är förslaget i budge-

ten så kostar Ålands gymnasium 16,7 miljoner. En liten motivering hittar 

man där det står att det nya kollektivavtalet föranleder inledningsvis ökade 

lönekostnader. Men varför utgifterna ökar med 3,6 miljoner hittar man inte. 

Det här är ett litet bevis på hur svårt det kan vara att få fram detaljer och or-

saker. Det finns bristande motiveringar i vissa moment.  

Det är klart att det finns en gräns för hur långt man ska gå ner på detalj-

nivå i en budget. Det måste finnas lite rim och reson i arbetet. Det blir ganska 

svårt för oppositionen och för de partier som inte har tillgång till all informat-

ion som regeringspartierna har att komma med konstruktiva och framåtsyf-

tande förslag när man saknar den här informationen. 

Två saker vill jag lägga fokus på i mitt anförande; integration och miljö.  

Vi lider i viss mån även idag av arbetskraftsbrist på Åland. Tittar vi dessu-

tom på den framtida demografiska utveckling är det bara konstatera att vi 

behöver bli fler ålänningar, om vi ska ha lika mycket arbetskraft som vi har 

idag och om vi ska få våra åländska företag att rulla på samma sätt som de 

gör idag och förhoppningsvis ännu bättre. 

Det är inte mer än schysst att vi tar emot våra inflyttare på ett värdigt sätt, 

att vi ger dem hjälp och information om vårt samhälle och framförallt det lilla 
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leendet och det varma välkomnande som man kan behöva när man flyttar till 

ett nytt land. Jag tror att det är mycket viktigt för att locka flera inflyttare till 

Åland på sikt. 

I de allmänna motiveringarna skriver man lite om integration med beto-

ning på lite. Man vill utarbeta ett fyraårigt ramprogram för integration. Det 

låter faktisk ganska intressant. Men jag har svårt att se vad man konkret vill 

komma till. Det finns absolut ingenting där. Därför föreslår vi i Ålands Fram-

tid ett par åtgärder i vår budgetmotion 2/2010-2011.  

1) Vi vill inrätta ett kontaktcenter i nära samarbete med AMS dit inflyttade 

kan vända sig för att få information, råd och hjälp med alla praktiska frågor 

som berör inflyttning och integration. Jag tror att det är viktigt att man har 

ett ställe som att man kan gå till där det finns kunskap om de viktiga frågorna 

som man tvingas bemöta och tackla när man kommer hit. Det skulle hjälpa 

mycket, tror jag. 

2) Vi vill att särskilda utbildningsplatser för inflyttade med extra utbild-

ning i svenska skapas inom de yrkesområden och branscher där det förvän-

tade nyrekryteringsbehovet är som störst. Det här är en ganska taktisk åt-

gärd. När vi vill tackla den rådande arbetskraftsbristen och den växande så 

måste vi titta på var det behövs arbetskraft och på vilket sätt som vi kan lotsa 

in våra inflyttare och sådana som är beredda att jobba på ett bra sätt. 

3) Att inflyttade kvinnor ska inkluderas i landskapsregeringens jämställd-

hetsarbete. Det är ganska självklart egentligen. En sådan skrivning om jäm-

ställdhet har vi därför föreslagit att vi ska komplettera de allmänna moti-

veringarna med. 

Sist, men inte minst, kanske det mest självklara men också ack så viktiga, 

att landskapsregeringen inom alla delar av sitt ansvarsområde aktivt verkar 

mot rasism, främlingsfientlighet och utanförskap. Det är en sådan självklar 

skrivning som en budget kan ha när man pratar om integration och om all-

männa värderingar och attityder.   

Angående miljöpolitiken, typiskt för debatten om hållbar utveckling är att 

vi alla är överens om att något måste göras, framförallt med tanke på Öster-

sjön. Sedan pratar vi lite om vindkraft, sedan pratar vi lite om energieffektivi-

sering och sedan är den debatten ganska död. Då är vi nöjda, då har vi klarat 

av det kapitlet tycker vi. Det här syns ganska tydligt också i rubriken om 

energiutveckling i de allmänna motiveringarna. Tror vi på allvar att det räck-

er för att göra Åland till det miljöföredöme som allt fler efterfrågar? Mitt svar 

på den frågan är i alla fall definitivt nej. Man måste sätta sig ner och ta fram 

en hållbar långsiktig strategi för hur vi ska kunna göra Åland neutralt ur mil-

jöbelastningssynpunkt. 

Därför har vi i Ålands Framtid föreslagit att man tillsätter en parlamenta-

risk kommitté med uppdraget att fastställa ramar för hur Åland ska använda 

sina resurser för att motsvara Ålands andel av den totala miljöbelastning som 

jorden klarar av på lång sikt, inklusive en tidsplan med kritiska delmål samt 

åtgärder för att komma dit. Vi måste helt enkelt sätta oss ner och ställa oss 

själva frågorna; vart ville komma, hur ska vi komma dit och är vi faktiskt be-

redda att ta till de åtgärder som krävs? Det här kräver en stor bred förankring 

bland alla partier. I och med att det är en utveckling och ett arbete som ska 

ske på åtminstone 40 års sikt så vi behöver vara överens.  

Sammanfattningsvis behöver vi börja svetsa fast våra hål i vårt läckande 

badkar. Vi behöver öppna nya kranar i form av en aktiv näringspolitik. En 
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viktig kran för att öka tillväxten är förstås integrationspolitiken och mark-

nadsföringen av Åland så att vi blir fler ålänningar, flera som kan jobba och 

se till att näringslivet rullar.  

Vill vi dessutom ha rent vatten i badkaret ska vi också ta tag i miljöfrågorna 

på allvar och ta fram en hållbar strategi på lång sikt. Jag vill åtminstone fort-

sättningsvis bada varmt här på Åland och leva ett bra liv också i fortsättning-

en. Då krävs det eventuellt, men förhoppningsvis inte, en riktig kalldusch 

som många här har presenterat tidigare idag, men det återstår att se. Tack. 

 Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! Det är lite synd om de nya lagtingsledamöterna som kommer in 

i ett skede när budgetremissdiskussion står mitt emellan en avgående rege-

ring och en kommande regering. Jag tycker i alla fall att ltl Jonsson hade ett 

mycket bra jungfruanförande. Jag vill också ge beröm till ltl Jonsson för det 

arbete som jag är övertygad om att särskilt ltl Jonsson har fört in väldigt 

starkt i sitt parti; integrationsfrågor. Det är frågor som alla partier månar 

väldigt mycket om. Jag vill också påstå att vi från landskapsregeringen har 

haft den viljan att under den här mandatperioden ta kliv framåt i integrat-

ionspolitiken. Vi har numera en integrationssamordnare. Vi har en lagstift-

ningsåtgärd på gång som jag hoppas att man hittar politisk samsyn kring och 

skickar till lagtinget. Då ska vi ha en intressant integrationsdebatt. Det har 

antagits ett program och vi har för avsikt att man skulle gå vidare med det 

med en konkretiserad plan.  

Att ha en ruta dit man kan gå är en väldigt bra idé, att man inte ska bollas 

mellan olika myndigheter. Den tanken tycker jag att är mycket god, man får 

sedan se hur man ska lösa den. Vi har i landskapsregeringen funderat på om 

man kunde bygga vidare från Medis och därifrån få det systemet. Medis 

skulle vara spindeln i nätet. Det har varit ett resonemang. Jag vill i alla fall 

tacka för det här inlägget. 

Angående att läsa budgeten, i ett lagstiftande parlament ska vi självfallet 

inte syssla så mycket med detaljer. Vi ska stifta lagar, vi ska diskutera budge-

ten och sedan ska vi kontrollera att makten sköter sig. Jag hoppas vi går vi-

dare och får ett förnyat budgetsystem så att det blir mera av en ramlag, att det 

är de stora svepen som vi diskuterar i lagtinget. Då blir det ännu mindre av 

detaljgranskning från lagtingets sida. Balansen är jättesvår. Jag tycker att det 

är jätteviktigt att lagtinget ska ägna sig åt de stora övergripande frågorna. Vi 

är ändå ett lagstiftande parlament.  

Jag vill nog säga att vår miljöminister har jobbat otroligt mycket med mil-

jöfrågorna under den här mandatperioden. Miljöfrågorna är oändliga, det 

finns väldigt många saker och det har tagits ett helhetsgrepp om frågorna. 

För att få miljöarbetet att fungera är ambitionen att man måste ha människor 

med. Man kan inte bara stå här i lagtinget på barrikaderna och ropa om hur 

det ska vara, utan man måste få människorna att jobba för saken. Då måste 

människorna ha en viss acceptans för politiken och det är såsom miljömi-

nistern och miljöbyrån tillsammans med jordbruksbyrån och fiskeribyrån har 

jobbat med näringslivet. Ett bra exempel är AICIS-projektet som genomför-

des tillsammans med näringslivet. Tack. 
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Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag håller givetvis med om att det skulle vara roligt om vi kunde disku-

tera mer övergripande frågor här i lagtinget. Det är relevant att vi får 

nödvändig information om vad som finns i budgeten så att man kan se 

vad en ökning med 3,6 miljoner i Ålands gymnasium beror på, mer än 

de luddigt formulerade meningarna om ökade lönekostnader. Det, om 

något, är väl att kunna övervaka vad som händer och sker. Delar inte 

lantrådet den uppfattningen?  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ja, särskilt när vi går in och granskar bokslutet mera i detalj. 

Då har man mera möjlighet att gå in i detalj i efterhandsgranskning när 

revisionen och bokslutet behandlas. Det är en svår balans. Min uppfatt-

ning är att lagtinget många gånger fastnar i små detaljer, som är mera 

på förvaltningsnivå och inte ens på landskapsregeringsnivå. Rollerna 

mellan lagtingsledamöterna, ministrar och tjänstemännen måste vi få 

mera tydliggjorda, de måste renodlas.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag är tacksam för att vi överens om det i alla fall. Det håller jag absolut 

med om.  

När vi går in på miljöfrågorna så pratade du om att miljöminister Kat-

rin Sjögren har tagit ett samlat grepp om det här. Jag vet inte riktigt om 

jag är beredd att hålla med om det. Jag tror nog att vi måste börja titta 

och göra upp en långsiktig plan för hur vi vill att Åland ska se ut om 50 

år. Det finns mycket forskning som visar på att Europa skulle kunna bli 

ett samhälle som nästan till hundra procent bygger på förnyelsebara 

energikällor år 2050. På det blåsiga Åland har vi absolut inte sämre för-

utsättningar för det här. Det finns mycket som vi behöver göra, både 

inom energiområde och inom andra områden. I näringslivet har vi en 

tjänstesektor som möjliggör i mycket större grad än på finska sidan att 

vi anpassar näringslivet efter miljön och att vi kan bli ett klimatneutralt 

samhälle. Där tror jag nog att vi har mycket kvar att göra. 

Talmannen 

Titeln du brukar vi undvika här i lagtinget. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Herr talman! Det finns oändligt mycket att göra inom området miljön. 

Landskapsregeringen har haft ett hållbarhetsråd som lite innebar 

samma tanke som ltl Jonsson pekade på, att man borde få ett mera 

övergripande grepp. Hållbarhetsrådet var uppbyggt med representanter 

från alla avdelningar. Det hjälper inte att miljöbyrån jobbar, utan det är 

alla andra som måste jobba med miljöfrågorna och hållbarhetsfrågorna. 

I begreppet ingår också att vi i framtiden ska ha ett hållbart samhälle 

även ekonomiskt. Hållbarhetsrådet bjöd in till flera olika offentliga 

sammankomster, vi bjöd in lagtingsgrupperna och försökte den vägen 

får den här breddningen. Det här är ett sätt att jobba.  

Jag är mera tveksam till parlamentariska kommittéer. Det brukar inte 

alltid leda till väldigt konkreta saker, utan man samlas kring ganska 

runda skrivningar. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Ytterligare talare inom den första delen av budgetdebatten, in-

ledande allmän diskussion, finns inte anmälda. Begärs ordet under den rubriken? 

Därmed är den inledande debatten avslutad. Vi övergår till diskussionerna om land-

skapsregeringen och kansliavdelningens förvaltningsområde. 

Minister Roger Eriksson 

Tack, herr talman! Mitt anförande kommer närmast att beröra kansliavdel-

ningen. Jag kan som en liten kort reflektion konstatera att det har varit in-

tressanta och duktiga jungfrutal här av de nya medlemmarna. Jag tycker att 

det känns tryggt och skönt att kunskapen finns här i lagtinget. I framtiden 

kommer det att bli mycket intressanta diskussioner att följa med. Det bådar 

gott för framtiden.  

Det ekonomiska läget har analyserats både av lantrådet, finansansvariga 

och även av andra talare. Vi har en stram budget. Det ekonomiska läget är 

fortsättningsvis mycket osäkert och svårt. Kommande regeringar och ni kol-

legor här i lagtinget har stora utmaningar framför er. 

Lite kort om vad som finns specificerat på kansliavdelningens ansvarsom-

råde. Jag lyfter upp vissa huvudfrågor här. 

Redan i föregående anförande nämndes hur viktig integrationen är. Jag är 

glad att den här frågan har spridit ut sig till alla partier inom lagtinget och att 

alla ser den här frågan som mycket viktig. Om man inte löser den här frågan 

så har man mycket stora problem ute i det åländska samhället. Det är egentli-

gen ett annat uttryck som man ska diskutera; inkludering. Inkludering är det 

moderna sättet att behandla de här frågorna. Det omfattar många positiva 

saker. Bland annat att de nya människorna som flyttar hit ska inkluderas i det 

åländska samhället. 

Alla vill vi att Åland ska växa, ekonomin ska bli dynamisk och utökas. Vi 

har hittills lyckats ganska bra. Åland har under de senaste åren haft en be-

folkningsökning på ungefär en medelstor landskommun, vilket är väldigt 

tacksamt och positiv. Om vi ser på många andra regioner omkring oss så har 

man problem med avfolkning. Inkludering är en väldigt bra och viktig sak. 

Om jag minns rätt, herr talman, så har vi 50 språk och nationaliteter som har 

valt att bo och arbeta här på Åland. I den här budgeten finns det en väldigt 

bra skrivning, ett ställningstagande där vi vill att man ska slutföra lagstift-

ningen om integration. Ärendet har varit ute på remiss, ärendet är nu under 

beredning och jag hoppas och tror att den nya landskapsregeringen fortsätter 

det här viktiga arbetet. Förutom den här lagstiftningsåtgärden, som bör slut-

föras, bör även andra åtgärder vidtas. Vi har tillsatt en integrationssamord-

nare. Det finns skrivningar på ett ramprogram, referensgrupp och statistik 

som ska vara nödvändigt för att kunna utveckla det här området. Allt detta 

finns i ramprogrammet som ska uppdateras vart fjärde år. Det här är en väl-

digt viktig och stor fråga för det framtida politiska arbetet på Åland. 

Herr talman! Sedan kan jag nämna lite om energi. I början av den här lag-

tingsperioden fick vi meddelandet om Ålands energiförsörjning. Här kan man 

komma ihåg att landskapsregeringen avser att öka användningen av förnyel-

sebara och lokala energikällor för att uppnå målsättningarna inom EU om att 

minst 20 procent av energiförbrukningen ska komma från förnyelsebara 

energikällor. För Finlands del är det upp till 38 procent. 
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Lite om diskussionen om Finlandskabel som vi har haft. Kabeln är till för 

att trygga reservkraftförsörjningen. Det finns också en möjlighet, jag har en 

vision här, att man kan ha gårdsbaserade vindturbiner och olika sorter av 

energitillförsel på elnätet. Det skrivs om intelligenta nätverk. Det här skulle 

vara alldeles utmärkt för det åländska lokalsamhället. Det här är förstås vis-

ionen. Man kan också diskutera ett utökade av elfordon, speciellt om man 

tänker på att det på Åland blåser mest i landet och vi har korta avstånd. Det 

här skulle vara en väldigt fin vision, lite det som diskuterades tidigare här an-

gående miljövänlig energi.  

Angående diskussionen om systemet med inmatningstariffen så anser jag 

fortsättningsvis att Åland skulle kunna komma med i det här systemet. Jag 

hoppas att den nya regeringen och det nya lagtinget fortsätter att arbeta med 

det här. Vi måste så småningom få ett beslut från rikssidan på hur det ska 

vara med den här frågan; ja eller nej, så att man kan diskutera sedan hur man 

ska gå vidare. Fortsättningsvis ska vi försöka komma med i alla fall. Det här 

är en vin-vin situation, som det heter på nysvenska. 

I det här sammanhanget måste jag diskutera en skrivning inom momentet 

att vi ska kompensera åländska aktörer för inkomstbortfallet. Det finns ett 

anslag om 500 000 euro. Som ni känner till så var det accisersättningen som 

har fallit bort i och med att vi i dagsläget inte kom med i det finska inmat-

ningssystemet. Det är en viktig fråga att de åländska aktörerna ska kunna 

känna förtroende för stödordningen och att man får försöka ha samma kon-

kurrenssituation här som på rikssidan. Det här vill vi fortsättningsvis arbeta 

med tillsvidare. 

Herr talman! Jag kan också påpeka skrivningen om att man behöver en 

energikommission, som hoppeligen kommer att få stort mandat. Där måste vi 

kalla in sakkunniga experter för hur man ska kunna se hela Åland som ett 

energiområde, hur man ska kunna ha olika former för energi för Åland och 

vad som skulle vara bäst. Hittills är huvudspåret vindkraft. 

Jag kan också nämna att det finns en viktig skrivning och ett politiskt 

ställningstagande om en tillsynsmyndighet. De flesta lagtingsledamöter kän-

ner till hur det gick med diskussionen om polisstyrelsen. Fast det blev back 

på den frågan så anser jag att den här frågan fortsättningsvis måste arbetas 

på. Vi har tillsynsmyndigheten för att förbättra tillsynen av bland annat lotte-

rier. Det är en stor fråga för oss. Den kommande regeringen kan också fun-

dera på hur man vill ha det, om man vill övervaka verksamheten vid polis-

myndigheten. Man kan även fundera på man ska ta in datainspektionen, dis-

krimineringsombudsmannen och övriga myndigheter för att få synergieffek-

ter. Det här är ett viktigt ställningstagande i budgetförslaget. Jag hoppas att 

den nya regeringen kommer att jobba vidare med de här målen. 

Herr talman! Avslutningsvis ska jag också säga några ord om polisverk-

samheten. Kärnverksamheten är att trygga lagstadgade rätt- och samhällsut-

vecklingen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet, förebygga och utreda 

brott och en god service. Det viktigaste arbete är framförallt att förebygga 

brott och att utreda är det näst viktigaste. För att det här ska lyckas så finns 

det skrivelser om IT. Det heter forensiker och vi har inte hittat något bra 

svenskt ord. Det gäller en specialutbildning som vi måste köpa in från Sve-

rige, vilket handlar om att konstaplar som ska kunna gå in i datorer och titta 

på all brottslighet som tyvärr förekommer på Internet. Det handlar ganska 
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ofta om barnpornografi och sådana saker. Det här måste man ha specialut-

bildning på och det är sådan kunskap som vi måste köpa.  

Polisens lokaliteter har diskuterats mycket tidigare här. Här anser vi fort-

sättningsvis att alarmcentralen och polisen ska vara i samma lokaler. Vi har 

en plan på hur man ska kunna lösa polisens behov av lokaliteter. Det är i 

praktiken så att man med en privat aktör skulle kunna bygga till polishuset 

norrut. Vi skulle kunna vara en bra hyresgäst. Det finns redan en grupp som 

tittar på det här för att försöka täcka polismyndighetens behov.  

Herr talman! Temaåret för Ålands polismyndighet är barn och ungdom. 

Med tanke på händelserna i samhället i dagsläget så är det viktigt att från 

samhällets sida sätta in stöten här. Det ska vara förebyggande verksamhet. 

Fokus ska vara bl.a. på skolpoliser, dagis och på narkotikaövervakning.   

Inriktningsmålen ska vara; synlig övervakning på allmänna platser, en tyd-

lig synlig närvaro i skärgården och framförallt bekämpningen av drogpro-

blematiken. Det här är de stora utmaningarna. Tack.  

Ltl Jan Salmén replik  

Herr talman! Först vill jag konstatera här angående fastigheter som be-

rör minister Erikssons område, att staten nu äntligen har bestämt sig för 

att överlämna fem fastigheter som man inte har användning för. Sedan 

när man tittar på överlämnandet av fastigheter så står att man ska 

lämna över Hamnsundets sjöbevakningsfastighet till Ålands sjörädd-

ningssällskap. Det är lite förvånande att man inte har kontaktat kom-

munen och försökt få en helhetslösning på det här området. Om man 

minns så har landskapet en liten hamn som är riktigt trångbodd, det går 

knappt att parkera där. Kommunen har försökt att få fart på det här om-

rådet i norra skärgården. Jag undrar om jag kan få ett klarläggande på 

den proceduren?  

Minister Roger Eriksson, replik  

Tack, herr talman! Inledningsvis när frågan kom från statens sida om vi 

vill ta över de här olika fastigheterna så hade vi en principiell inställning 

till att detta ville vi göra. Sedan visade det sig också under diskussionens 

gång att lokaliteterna i Hamnsundet, bryggorna och ett båthus, skulle 

vara en väldigt bra tillgång för Ålands sjöräddningssällskap. De driver 

en verksamhet som är väldigt samhällsnyttig. De här lokaliteterna skulle 

utgöra ett bra komplement. Annars skulle de troligtvis se sig skyldiga att 

i framtiden behöva bygga upp motsvarande byggnader.  

Angående kommunens deltagande så har jag kontrollerat upp det. I 

något skede har kommunen diskuterat det här. Men hur det har gått till 

och hur det borde ha varit känner jag tyvärr inte till.  

Ltl Jan Salmén replik  

Talman! På grund av att det är så svår terräng där så finns det inte 

mycket utrymme för att utveckla någon verksamhet i gästhamnen. Vi 

har försökt hålla i gång hamnen så att man ska kunna köpa bränsle. Vi 

har ingenting emot sjöräddningen, de är redan nu på området. De an-

vänder ett stort båthus. Det kunde ha varit en samverkan, kommunen 

har kontakter med samma människa inom brandkåren. Jag skulle gärna 

ha sett att man skulle ha haft en gemensam lösning för alltihop. Med 
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gemensamma krafter skulle hela området ha fått en större utvecklings-

potential.  

Minister Roger Eriksson, replik  

Tack, herr talman! Beredningsskedet av det här arbetet föregicks av en 

arbetsgrupp som tittade på frågorna. Ålands sjöräddningssällskap vi-

sade ett aktivt intresse.  

Som jag ser det borde det inte vara för sent för tankarna som ltl Sal-

mén framför. Inte finns det någonting som hindrar att Ålands sjörädd-

ningssällskap och kommunen sitter runt samma bord och gemensamt 

tittar på vad man skulle kunna göra med det här området.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Minister Roger Eriksson inledde sitt anförande med 

att tala om integration och nämnde om att det finns minst 50 olika 

språk företrädda på Åland. Enligt ÅSUB:s senaste statistik är det t.o.m. 

52 olika språk. Informationen om befolkningsstatistik år 2010 är intres-

sant. För första gången utgörs den största gruppen inflyttade av perso-

ner som har annat språk än svenska eller finska som modersmål. Det be-

tyder att samhället måste börja bereda sig alltmera på hur man ska inte-

grera dem. Nu står det i budgeten; ”för ett öppet och integrerat åländskt 

samhälle krävs gemensamma referensramar, rättsnormer, gemen-

samma mötesplatser och ett gemensamt språk”. Hur kommer man 

fram till det?  

Minister Roger Eriksson, replik  

Tack, herr talman! Just de här frågorna och det här som ltl Sundman 

nämnde har vår integrationssamordnare tagit fram texten på och har 

kontrollerat med lagförslaget att detta är punkterna som bör ingå i det 

kommande integrationsarbetet. Man ska kunna suga upp alla männi-

skor som flyttar hit och få en enhetlig integrationspolitik.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tycker att det låter som en ganska förenklad process, 

om det är samordnaren som har kommit fram till det här och det är 

klart med det. Hur ska man åstadkomma gemensamma referensramar, 

rättsnormer, gemensamma mötesplatser och ett gemensamt språk? Det 

måste ju till resurser. Det måste ju till något annat än att bara samord-

naren har kommit fram till att det här är det som man behöver ta itu 

med.  

Minister Roger Eriksson, replik  

Tack, herr talman! Alla utredningar som vi har tagit del i, och som jag 

själv har läst, visar att för att en inkludering ska lyckas fullt ut så är 

grundförutsättningen att alla som väljer att flytta hit kommer ut på ar-

betsmarknaden. För att man ska komma ut på arbetsmarknaden så be-

höver man ett gemensamt språk, i det här fallet svenska. Det här är 

nyckeln till att integrationsarbetet ska lyckas. Dessa nämnda punkter 

som ltl Sundback tog upp är ett medel för att komma fram till målet. Det 
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här är inte uteslutande, det finns många andra åtgärder också. Det här 

kanske är det viktigaste. Många av de här sakerna framkommer ur lag-

förslaget om integration, som nu finns i förvaltningen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik  

Tack, herr talman! Min replik gäller initiativet från den parlamentariska 

gruppen som var tillsatt och jobbade med narkotika då under tre år. Vi 

begärde att man inför budgeten skulle beakta narkotikasituationen i 

landskapet. Vi begärde att man skulle avdela medel för polisen. Vi 

kanske skickade det lite sent med tanke på budgetbehandlingen, det var 

först i juni som vi vidarebefordrade initiativet. Jag ser inte ett spår av 

det här i budgeten. Det är ungefär samma skrivningar om narkotika som 

det har varit tidigare. Man tycker att man inte har någon egentlig opera-

tiv ledning vid polisens narkotikagrupp och man har minskat på grup-

pen. År 1982 jobbade fyra poliser och sedan har det varit till och från. 

Nu är vi nere på en relativt låg prioriteringsnivå. Vart tog skrivningen 

från den parlamentariska gruppen vägen? 

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Med de här skrivningarna i budgetförslaget vill vi 

ifrån regeringens sida lyfta upp bl.a. narkotikapolitiken och narkotika-

övervakningen. Såsom jag just nämnde i mitt anförande så ska man 

övervaka och man ska försöka förebygga. Det är grundtankarna. Från 

politisk sida ska man inte gå in i själva operativa delen. Jag vet att de är 

tre personer i en grupp. Det står polisledningen fritt att själva disponera 

sina styrkor och hur många de vill ha som ska arbeta med drogförebyg-

gande åtgärder. Med de här skrivningarna vill vi poängtera det. Bud-

skapet ska vara kristallklart till polismyndigheterna att det här är priori-

terat område. De här frågorna går också in i varandra i temaåret barn 

och ungdom.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag upplever inte att man har prioriterat de här 

skrivningarna. Man vill uttryckligen också från polisen sida att man 

skulle göra en politisk markering. Det var frågan om en specialinsats 

som man skulle myndighetsövergripande mellan tull, gränsbevakning 

och sjöbevakning och att polisen eventuellt skulle hålla i det. Driver man 

en sådan här fråga så behöver man ha tilläggsmedel och lyfta upp att 

man nu är villig att prioritera det här. Polisen har erfarit att vi här har en 

helt annan typ av langare som är professionella. Man verkar politiskt tro 

många gånger att det är Jönssonligan som springer omkring här. Vi har 

betydligt mer avancerade langare idag. Därför måste man ha resurser 

och göra tillfälliga specialinsatser. Jag ser inte något spår av att man 

skulle vara intresserad från regeringens sida att genomföra de specialin-

satserna. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! I det där fallet håller jag inte med ltl Mattsson. Land-

skapsregeringen ser mycket allvarligt på den här problematiken med 
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droger och det drogförebyggande arbetet. Skrivningarna som vi har här 

poängterar att de här frågorna verkligen lyfts upp. Polismyndigheten 

själv har ganska stor rättighet att disponera sina styrkor och hur man 

vill arbeta med det här. De politiska signalerna är klara. Sedan är det 

också viktigt att man kan samarbeta med andra myndigheter bland an-

nat med gränsbevakningen och tullen. Det finns ingenting i det här som 

hindrar det. Tvärtom, vi förutsätter att man arbetar med de frågorna. 

Frågan om tilläggsresurser har diskuterats tidigare här i lagtinget un-

der enkla frågor och andra diskussioner. Vi har konstaterat att Ålands 

polismyndighet har det väldigt bra när det gäller antalet anställda kon-

staplar jämfört med andra delar av landet. Det beror sedan på hur man 

disponerar och organiserar sitt eget interna arbete. Det kanske finns 

rum för förbättringar inom polismyndigheten. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Gunnar Jansson 

Tack, värderade herr talman! Med det perspektiv som en före detta kanslichef 

i landskapsstyrelsen har skaffat sig innan jag fick parlamentarisk erfarenhet 

ska jag anlägga tre synpunkter på budgetförslaget, inom landskapsregering-

ens och kansliavdelningens huvudtitlar, vilka nu är föremål för behandling. 

Jag ska beröra finansförvaltningen som sådan, jag ska nämna några ord om 

fenomenet ombildning av tjänster och för det tredje notera att vi 2012 går in i 

90 år med självstyrelse.  

För det första, finansförvaltning eller landskapets hushållning befinner sig 

vid ett vägskäl. Självstyrelsesystemet har varit i kraft i snart 90 år, omnäm-

nandet av landskapets hushållning eller finanser har varit gällande i den 

grundläggande landskapslagstiftningen blott under tre veckor. Ända fram till 

den nya lagtingsordningen trädde ikraft i år, den 1 november, för tre veckor 

sedan, saknar tidigare lagtingsordningen regler för skötseln av landskapets 

offentliga finanser. Det var ett förhållande som jag redan som kanslichef i ti-

den förundrade mig över, men dessvärre inte hade tid att åtgärda på grund av 

att mera akuta och vardagliga problem pockade på uppmärksamhet och 

omedelbara åtgärder.  

Den nya lagtingsordningen innehåller ett kapitel om finanserna, kapitel 7 

som följs av kapitel 8, med paragrafer och regler för skatter och avgifter, för 

upplåning och säkerheter, budgeten, tilläggsbudget, budgetens innehåll, an-

slag i budgeten, fonder utanför budgeten, övervakning och revision av finan-

serna samt Ålands egendom. 

Lagtingsordningen kompletteras med en synnerligen efterlängtad finans-

förvaltningslag som dock träder i kraft först 2013. Vid detta vägskäl har vi sä-

kert alla noterat att mycket lite av det som kommer har kunnat beaktas i bud-

getförslaget. Det som den nya lagtingsordningen och den nya finansförvalt-

ningslagen främst syftar till är att öka respekten för de främsta budgetprinci-

perna. Jag nämner bara två av de fem klassiska; årsbundenhetsprincipen och 

fullständighetsprincipen. Finansåret är, lika som kalenderåret, slutet. Budge-

tens rättsverkningar ska begränsa sig till det finansår som budgeten gäller. 

Fullständighetsprincipen kräver att alla förutsägbara utgifter och inkomster 

ska in i sin helhet och beaktas i budgeten, sålunda inkluderas i budgetförsla-
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get och budgeten. Det betyder till exempel att det som nu kallas tvååriga 

verksamhetsanslag (VR) inte hör hemma i en årsbunden budget. Och att an-

vända reservationsanslag på det sätt som har förekommit, dvs. per den sista 

december i fjol anges oanvända reservationsanslag till ett belopp av över 66 

miljoner, tyder på det som man kunde kalla överbudgetering som går utanför 

det som fullständighetsprincipen bygger på och som lämnar mycket övrigt att 

önska i fråga om budgetuppföljning och om kontroll av den offentliga me-

delsanvändningen. 

Min önskan är därför att finans- och näringsutskottet beaktar det nya pro-

cedurerna och principerna som följer av lagtingsordningen och finansförvalt-

ningslagen när utskottet bereder budgetförslaget.  

Likt Immanuel Kant gör man klokt i att handla, i det här fallet, som om 

den kommande normen redan var gällande eftersom den är allmänt känd och 

omfattad.  

För det andra, inom både landskapsregeringens och kansliavdelningens 

huvudtitlar föreslås ombildning av ett antal tjänster. Att anställa en person är 

nödvändigt för att tjänsteuppgifter ska kunna fullgöras. Samtidigt är varje 

anställning en human upphandling av mycket större omfattning än någon re-

alupphandling. I anställningen leder ju, som vi det, ofta till ett livslångt för-

hållande. Det måste alltid finnas en objektiv orsak till att en tjänst ombildas, 

dvs. att arbetsuppgifterna har förändrats antingen de jure eller de facto eller 

bägge. Det är inte tillräckligt att innehavaren av tjänsten i frågan upplever att 

uppgifterna har förändrats. För sådana syften har vi gropjusteringsinstru-

mentet. En tumregel har länge varit; om en ombildning leder till större för-

ändring i avlöningen än två löneklasser neråt eller uppåt så rör det sig egent-

ligen om en ny tjänst och det kräver upphandling, dvs. lediganslåendet och 

allt vad som därav följer enligt tjänstemannalagstiftningen. Denna fråga har 

betydande fackliga beröringspunkter och riskerar att skapa tryck på motsva-

rande åtgärder i andra förvaltningsenheter. Också denna omständighet ber 

jag utskottet att titta på, i all synnerhet som budgetförslaget berör evighets-

frågan t.ex. på sid 11 om lönesättning baserad på arbetsvärdering, ibland kal-

lad prestationsavlöning. Dessa två fenomen bör gå hand i hand. Jag ber som 

sagt utskottet att titta närmare på det.  

För det tredje, herr talman, i korthet, nämner jag bara att Mariehamns 

stad går nu ur sitt 150-års jubileum år 2011. Landskapet går in i självstyrel-

sens 90-års jubileum år 2012 såsom också nämns på flera platser i budgeten 

och det med rätta.  

Självstyrelsesystemet för Åland är en så pass remarkabel uthållig kon-

struktion som vi med demokratisk tradition och hållbara institutioner försö-

ker att värna. En koordinering mellan det att staden går ur sitt firande och 

landskapet går in i självstyrelsens firande ser jag som naturlig. Tack, herr 

talman.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Under kansliavdelningen finns jämställdhetspolitiken. Den här 

budgeten innehåller en innovation. Det är en bra innovation. Budgeten inne-

håller en bilaga allra längst bak om skillnader mellan kvinnors och mäns 

ekonomiska situation.  

Det senaste lagtingsvalet var en besvikelse i fråga om jämställd represen-

tation. Bland de ny invalda fanns det inte en enda kvinna. Lagtinget blir ännu 
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mera mansdominerat än det antagligen har varit tidigare också. Vi ligger 

ganska lågt i jämförelse med de övriga nordiska parlamenten. Efter sådana 

här backslag i jämställdheten så blir det en viss diskussion i media främst av 

kvinnliga journalister, de manliga kanske sträcker sig till en gäspning. Det vi-

sar sig om och om igen att det på något vis är kvinnornas sak att lösa den här 

frågan. Då kan man fråga sig varför kvinnorna inte löser den här frågan? Ett 

bra svar, mina herrar och damer, hittar ni här i bilagan. Den visar att kvinnor 

jobbar mera både i förvärvslivet och hemma än vad män gör. Kvinnor tjänar 

mindre, de har sämre pension, de äger mindre och de har högre utbildning. 

Men det hjälper inte kvinnorna det minsta i fråga om ekonomisk jämställd-

het. Det är ganska naturligt, om man måste bära en så stor försörjningsbörda, 

att man kanske tycker att man inte har tid med politik också. 

Många manliga politiker klagar över att det är så svårt att övertyga kvinnor 

att ställa upp. Det kanske har att göra med att kvinnor inte har lika mycket tid 

som män att hålla på med politik. Dessutom har de blivit lärda att det är så 

märkvärdigt med politik och att det på något vis passar bättre för män än för 

kvinnor. Alldeles tydligt märker de att kvinnliga politiker blir mycket, mycket 

mera kritiserade i media och ska svara på frågor vem som tar hand om deras 

barn när de är på möten och om familjen, medan de manliga politikerna för-

utsätts ha detta ordnat helt av naturen.  

Vi har en helt segregerad arbetsmarknad. Vi har ett könsstereotypt utbild-

ningssystem. Allt detta pekar åt ett håll vad gäller mäns och kvinnors ekono-

miska förmåner och förutsättningar. Kvinnor är konsekvent förlorare rent 

ekonomiskt. Jag tror att de flesta kvinnor inte sörjer över detta, utan de kan 

nog se att det liv som de lever är lika värdefullt som männens i alla fall. På 

något vis är det ändå orättvist, om man inte är en man så är man är dömd till 

sämre lön och sämre pension. Det framgår väldigt tydligt av det här doku-

mentet. 

Vi har ibland här i lagtinget diskussioner om hemvårdsstöd och olika löne-

förmåner som män och kvinnor kan få när kvinnor föder barn. Ofta finns det 

män som försvarar förhöjda förmåner. Motivet är ofta att män kommer nu, 

när det blir bättre betalt, att överta ett ansvar för barnen. Den statistik som vi 

har här visar att ingenting tyder på det.  

För att kvinnor föder barn och tar hand om dem i högre grad än män så 

blir de ekonomiskt diskriminerade. Det här är en ytterst viktigt demokratisk 

fråga. 

För att återkomma till det som jag började med, varför det inte finns till-

räckligt med kvinnor här, så bygger det i första hand på partiernas ansvar att 

rekrytera kvinnliga kandidater. Socialdemokraterna har nästan alltid haft en 

god representation här i lagtinget. Min erfarenhet är att om man ställer upp 

60 kvinnliga kandidater och 20 manliga så är resultatet 50 procent. Å andra 

sidan så hjälper kanske inte enbart det. För att kvinnor i högre ska känna vilja 

och lust att också stanna i politiken så måste arbetsrätten och det som de har 

att säga tas på allvar. Det kan inte heller vara så här i lagtinget att när det blir 

diskussion om barnomsorg så går männen ut. När det sedan blir tal om tek-

niska frågor så kommer männen in igen. Kvinnorna sitter vanligtvis kvar och 

hör på allting. 

Det nya lagtinget och den nya regeringen har en viktig uppgift att jobba vi-

dare med de här frågorna. På 2000-talet har vi inte sett några större fram-

gångar i jämställdhetsarbetet på Åland. Tack, herr talman!  
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Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Mycket bra, ltl Sundback, att lyfta upp jämställdhetsbilagan. Den 

hade jag tänkt lyfta upp i mitt inledningsanförande för jag det är en väldigt 

viktig del i budgeten.  

Vi har under fyra år jobbat för att få in mera jämställdhetstänkande i bud-

getarbetet. Det tar tid att ändra på system. När man tittar i budgeten som 

helhet kan man också se att under momenten finns genderperspektivet 

mycket mera beaktat. Det finns mycket mera statistik som är könsuppdelad. 

När budgeten togs fram fanns det väldigt klara direktiv till alla budgetbere-

dare att man skulle ha jämställdhetsperspektivet med när man kom med sina 

äskanden.  

Det här är som att vända ett framrusande tåg. Det är en gammal tradition, 

det finns system och man har arbetat på ett visst sätt. Att vända på det syste-

met kräver väldigt mycket långsiktigt arbete.  

Vi har jobbat på ett sådant sätt att vi har integrerat jämställdhetsperspekti-

vet i det dagliga arbetet. Vi har haft många olika kurser med olika personal-

grupper för att man ska börja se på det här med nya jämställdhetsglasögon. 

Det gör att man så småningom också börjar anamma det här arbetssättet. Bi-

lagan är väldigt bra. För att kunna förstå och se mönstren så måste man ha 

kunskap. 

I den här bilagan kan man läsa väldigt mycket saker. Här får man väldigt 

mycket kunskap om hur det verkligen är det särskilt gäller kvinnors ekono-

miska situation. Den här bilagan visar mer en allmänt övergripande bild. 

Tanken är att man ska gå vidare med det här arbetet och också fördjupa sig 

inom olika områden.   

Jag tror att den här demokratiaspekten är väldigt viktig i framtiden. Att 

man tittar på vad det är som gör att det är så svårt att få in fler kvinnor i poli-

tiken. Jag tycker nog att de flesta partier försöker på olika sätt. Man ställer 

upp kvinnliga kandidater. Tyvärr gick det såsom det gick i det här valet. Vi 

behöver verkligen inom partierna gemensamt fundera på vad vi kan göra till 

nästa val för att se till att ändra på den här trenden.  

Den här bilagan är mycket intressant att läsa, den lär oss mycket och kun-

skap ger möjlighet att också förbättra situationen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Det är inte gåtfullt att det gick som det gick. Det 

fanns för få kvinnor som ställde upp i valet. Den frågan som är svår att 

klara av är att kvinnor inte vill kandidera och den frågan är inte heller 

obegriplig. Det beror på att de jobbar så otroligt mycket. De utför åt-

minstone 2/3 av allt hemarbete plus att kvinnorna har högre sysselsätt-

ningsgrad än männen på Åland. Man ser det också på sjukdagpenning-

en, de har för tungt.  

Det beror på två saker; arbetet måste fördelas jämnare och även lö-

nerna och sedan måste man ställa upp tillräckligt med kandidater. Men 

det saknas en sak; det oavlönade arbetet på Åland, vilket vi beslöt senast 

när vi hade ramprogrammet att det skulle göras. Det finns inte med här 

och det skulle vara väldigt viktigt. 
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Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Om jag kommer ihåg rätt så ett av partierna som representeras 

av fyra män hade lika många kvinnor och män som ställde upp i valet. 

Så det ju stämmer inte, det är inte hela sanningen, det är förstås en del 

av sanningen. Det måste finnas många kvinnliga kandidater att välja på, 

men det är inte hela sanningen. Det finns olika delar i det här kvar. Visst 

drar sig kvinnor att ställa upp, det är en del i det, därför att kvinnor har 

mycket annat. Men män drar sig också ifrån att ställa upp. Jag tycker 

också att jag har mött väldigt många män inför valet som av olika orsa-

ker inte ville ställa upp.  

Hur kvinnor bevakas i det offentliga tror jag också är en del av att 

kvinnor inte vill bli offentliga och råka ut för den hårda granskningen. 

Så det finns olika delar. Partierna har möjlighet att föra fram sina kvin-

nor. Jag tror att vi alla måste ta till oss det, jobba internt och ta allvarligt 

på den här situationen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Först till den intressanta diskussion som utspann sig nyss med 

kvinnligt och manligt i val. Vi hade inte en hundraprocentigt jämställd lista, 

jag tror att vår lista utgjorde 54-46 i procent. När man tittar på valstatistiken 

så fick kvinnorna betydligt mera röster i detta val än vad de har fått tidigare. 

Men rösterna koncentrerades i stället till några kvinnor som blev riktiga 

röstmagneter. Det är också en av förklaringarna till att lagtinget ser ut som 

det gör. De kvinnor som fick röster fick mycket röster, men rösterna spred sig 

inte på flera kvinnor. Jag är benägen att hålla med det som lantrådet var inne 

på, vi har ett ganska stort arbete att göra i partierna för att bredda det här ar-

betet. Vi kommer att göra vår del av det hela.  Jag utgår ifrån att övriga par-

tier också gör sin del. 

Herr talman! Det som jag tänker koncentrera mitt anförande på den här 

gången handlar om ett område som har legat mig varmt om hjärtat under en 

väldigt lång tid. Det handlar om säkerhetsarbetet i samhället. Det gäller allt 

från brand och räddning till polis och övrigt planerande för eventuella farosi-

tuationer. 

Under föregående period motionerade jag också i det här ärendet. Tyvärr 

gick det som i många andra motioner, den hann inte behandlas. Jag tycker att 

det skulle vara viktigt för landskapsregeringen att koppla ett grepp kring hur 

man ska agera i allvarliga situationer och sådana situationer som inte övergår 

i en befolkningsskyddssituation. Det kan handla om olika typer av naturfe-

nomen, allt från stora översvämningar till större stormar som kan skapa pro-

blem. Det kan också handla om den typ av vansinnesdåd som vi har sett run-

tom i världen och också i vårt östra grannland Finland.  

Vi har överlag en väldigt god beredskap på Åland. Jag har under mina år 

upplevt när jag har jobbat med de här frågorna att samordningen och led-

ningen inte är hundraprocentig klar.  

Det lagting som satt här på två perioder sedan fattade det beslutet att sam-

ordna brand- och räddningsväsendet det till en myndighet, vilket vi inte har 

lyckats med dagsläget. Det finns nu skrivningar om att landskapsregeringen 
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ska driva det vidare. Det är en väldigt liten grej som skulle behöva göras, men 

kommunerna emellan får den inte gjord och det är ganska tragiskt. För ge-

nom att göra det skulle man ha kommit en stor bit på vägen genom att sam-

ordna det som ligger på den kommunala nivån. 

När det gäller samordning är det inte bara det som behövs, det gäller också 

landskapet som har polisen under sina vingar och även sjukvården ska finnas 

med i en sådan här planering. Sedan har vi också staten som har sina myn-

digheter.  

Jag vet att samrådsdelegationen för befolkningsskyddsärenden som finns 

mellan staten och landskapet har jobbat med den här typen av frågor. Jag an-

ser att det är lite fel ställe att göra det på, för samrådsdelegationen ska jobba 

med frågor som handlar om befolkningsskyddsärenden. Befolkningsskyddet 

inträder inte före en situation är väldigt allvarlig. Det förutsätter dessutom att 

statsrådet fattar beslut om att förklara undantagstillstånd innan befolknings-

skyddet träder in. 

Här skulle det finnas ett behov. Jag ser att landskapsregeringen egentligen 

redan har möjlighet, via sina organ, att göra det här arbetet. Tyvärr har man 

inte kommit vidare med det. Det finns en räddningsdelegation som borde ha 

haft en aktiv roll i det här arbetet. Under den senaste perioden tror jag att den 

ha sammanträtt en eller två gånger. Det är i och för sig inte något ovanligt, 

förra perioden tror jag att räddningsdelegationen sammanträdde en enda 

gång för att då inom sig utse poster.  

Här har vi någonting att ta tag i. Jag tror faktiskt att vi skulle vinna väldigt 

mycket på att göra det här. Ett första steg är att gå vidare med samarbetet 

inom brand- och räddningsväsendet, men det har inte blivit så mycket gjort. 

Herr talman! Jag vill avsluta med en sak som jag tycker är viktigt att lyfta 

fram; fastighetsförvaltningen. Jag tycker nu att man går åt rätt håll. Man 

samlar fastighetsförvaltningen, man försöker göra sig av med fastigheter som 

inte är kärnverksamhet. Jag tror att man skulle kunna göra ytterligare en hel 

del där, men man är åtminstone på väg åt rätt håll. Den stora biten som man 

har gjort är de första stapplande stegen när det gäller internhyressystemet. 

Det kommer att få en positiv effekt på hur man ser på vilken typ av fastighet-

er man behöver och hur mycket lokaler som man behöver. Jag hoppas på att 

man ska kunna ta det här systemet vidare så att man inte bara visar i budge-

ten nu vad respektive fastighet kostar, utan att man också för över de bitarna 

på respektive område. Det är på väg åt rätt håll, men det finns rätt mycket 

kvar att göra även där. Tack, herr talman. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag är intresserad av frågan om jämställd representation. 

Det är sant att rösterna i viss mån koncentrerades på ett fåtal kvinnor. 

Det beror ju delvis på att väljarna ofta röstar på dem som redan har varit 

invalda och det är ytterst få kvinnor. Sedan 2003 har det inte kommit in 

en enda ny kvinna i lagtinget. När partierna ställer upp kandidater och 

kvinnor så är det viktigt att kandidaterna har fått visa upp sig i partiar-

betet och i offentligheten. Där har män som grupp större möjligheter, de 

har tid att skriva, gå på möten och allt detta. Det är två skilda världar 

måste man komma ihåg. 



  

134 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag delar långt den här beskrivningen av det. Inom respek-

tive partier har vi ett väldigt stort ansvar att se till att ge möjligheter för 

nya kvinnor att komma fram. Det är ett enormt arbete att göra. Vi har 

försökt dra vårt strå till stacken. Vi lyckades inte till belåtenhet i det här 

valet. Vi sitter nu fyra män i den lagtingsgruppen som jag representerar. 

Vi har en läxa att gå hem och lära oss för de kommande valen. Jag tror 

att det handlar väldigt mycket om att hitta sätt att faktiskt bredda vårt 

arbete med att också kvinnor ska finnas med i partiarbetet på ett ännu 

bättre sätt än vad vi har kunnat göra idag.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är ganska intressant att jämföra moderaternas lagtingsgrupp och 

socialdemokraternas lagtingsgrupp i det här avseendet. Under förra pe-

rioden var det tre moderata män och tre socialdemokratiska kvinnor. De 

som ställde upp i val kom ju alla in. Man upprepar ett könsmönster 

ganska mycket om man inte lyckas expandera mellan valen så att man 

får fram flera kvinnor som också är kända i offentligheten.  

Om vi ska lyckas få kvinnor och unga kvinnor med så måste man nog 

beakta det i ungdomsparlamentet. Hur det var upplagt förra gången var 

nog kan ska avskräckande. Det var helt styrt av en handfull unga män. 

Det märktes också i diskussionerna.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Ltl Sundback och jag delar långt åsikterna när det gäller 

arbetet att i partierna föra fram kvinnor på ett annorlunda sätt. 

När det gäller ungdomsparlamentet så känner jag igen den här kriti-

ken från socialdemokraternas sida från den tiden när jag var ungdoms-

politiker. Det är fel att angripa de ungdomar som är med och jobbar och 

vill göra det här arbetet. Man måste i stället försöka hitta sätt att enga-

gera unga kvinnor på. Däremot kan man inte beskylla dessa unga killar 

som nu har tagit initiativet och faktiskt vill engagera sig, för vi har ett 

lika stort problem att få ungdomar engagerade som vi har att få kvinnor 

engagerade. Man ska inte försöka trycka ner de ungdomar som visar att 

de vill delta i det här engagemanget. Jag vet hur tungt det var när jag 

satt i den situationen och det tänker inte jag vara med och göra mot dem 

som nu engagerar sig. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Christian Beijar, replik 

Herr talman! Ltl Johan Ehn, som vi känner som en aktiv person inom 

räddningsverksamheten, sade i sitt anförande att man inte har lyckats 

bilda en gemensam räddningsmyndighet här på Åland. 

Då när den här lagen togs sades att inom tre år skulle man ha en ge-

mensam räddningsmyndighet. Min fråga är då till ltl Johan Ehn; varför 

har inte det skett? 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det är svårt att kunna svara definitivt på den frågan. Jag 

har nog min uppfattning ändå ganska klar. Lagen blev helt tandlös vad 



  

  135 

gällde det uppdrag som man gav till kommunerna. Man sade att det här 

skulle ske men man hade inga sanktioner vad som händer om man inte 

gör det. I ett läge där man har väldigt olika åsikter mellan kommunerna 

om hur det här ska göras lägger man från landskapet över ansvaret helt 

och hållet på kommunerna att lösa den här problematiken, då blir det 

heller inte gjort. Jag hörde till dem som fick kompromissa i det här 

sammanhanget från att skriva in att om det var på det viset att man inte 

lyckades så skulle landskapet bestämma hur det skulle bli. I stället blev 

det en tandlös formulering om att man skulle gå in och hjälpa till och 

försöka skapa samförstånd. Jag tror inte att det är en möjlig väg, ärligt 

talat, i de här frågorna. Är man inte överens så lär man inte bli mera 

överens bara för en tredje part går in och försöker medla, så länge det 

inte finns ett medel att trycka på. 

Christian Beijar, replik 

Herr talman! Ltl Johan Ehn svarade egentligen på den fråga som jag 

hade tänkt ställa, att han också var med när lagen togs. Han sade själv 

att han måste kompromissa bort det här. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag tror att ltl Christian Beijer också var med i det samar-

betet. Vi tvingades båda två att kompromissa bort de här bitarna. Vi 

stödde båda lagen när den klubbades i lagtinget den gången. Vi satt 

nämligen i underlaget för samma regering.  

Jag har ändå gott hopp att det här är något som nu ska kunna lösa sig 

i den diskussion som man för om en framtida samhällsreform. Det här 

skulle vara ett utmärkt område att trycka igenom en samhällsreform. 

Här finns en hel del att spara i effektivitet. Vi ska vare sig favorisera den 

frivilliga rörelsen eller den ordinarie rörelsen. Vi behöver båda två. Vi 

ska se till att vi får ut bästa möjliga av det här. Jag är helt övertygad om 

att det går att göra för jag har varit med i sammanhang där man ha lyck-

ats med det. Det handlar bara om politisk vilja att driva igenom de här 

frågorna.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Tack, herr talman! När det gäller tidpunkten för regeringsbildning, tidpunk-

ten för val och tidpunkten för avlämnade av budget så håller jag med det som 

många har sagt, att det blir en olycklig sammanblandning. Det blir en herre-

lös budget och en herrelös budgetdebatt. 

Vi hade en parlamentarisk grupp tillsatt för att titta på den här problema-

tiken. Den gruppen tillsattes vad jag tror enbart av en orsak, att man hade 

sett över vallagstiftningen på finska sidan och då skulle vi göra det här också. 

Det fanns inte desto mera tankar bakom och därför blev det ingenting av det 

arbetet heller. 

Jag kan hålla med det som lantrådet sade tidigare om parlamentariska 

grupper och kommittéer. Det blir ganska runda skrivningar som man inte 

kommer så väldigt långt med. Vi borde på allvar ta en ordentlig diskussion 
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om man inte skulle flytta valtidpunkten till våren för att komma ifrån den här 

problematiken. 

I ett tidigare replikskifte sade ltl Barbro Sundback, apropå jämställdhet, att 

det blir lätt att man upprepar ett könsmönster i partierna. Det är vi från 

Ålands Framtid tyvärr också beredd att hålla med om. Det kanske hänger 

ihop med att de etablerade har ett försprång i valet, alla tecken tyder på det. 

Kanske man borde tänka på det som en avhoppad centersympatisör sade i 

dagens tidning, att det skulle vara max tre perioder, sedan skulle man få 

sluta. Kanske det skulle vara någonting att tänka på? 

Herr talman! Jag tänker ta upp två saker. För det första tänkte jag anföra 

rättelse som berör budgetmotion nr 6. Längst ner i klämmen står det så här: 

”Överlåtelse av fastigheter” höjs med 1 000 000 euro till 1 290 000 euro”. 

Det rätta momentet ska vara 33.40.88. Det var ltl Slotte som hade vän-

ligheten att upplysa mig om att det var fel där. Det är alltid roligt när man ser 

att någon har läst de motioner som man har lämnat. Den rättelsen önskar jag 

framföra. Motionen i sig handlar om överlåtelse av fastigheter. Jag noterar att 

det inte händer någonting med golfbaneplanerna. Det verkar inte finnas dess 

mera nyskapande tankar eller strategier bakom landskapet stora fastighets-

innehav. Förslaget i budgetmotion nr 6 syftar till att påskynda en renodling 

av landskapets ägande och verksamheter så att landskapet i snabbare takt ser 

över sitt behov av ägande i alla sammanhang och koncentrerar sig på den 

primära verksamheten som är till för ålänningarnas behov av fundamental 

service och tjänster.  

För att reducera landskapets stora fastighetsbestånd och minska kostna-

derna för skötsel och underhåll för dessa, samt för att kapitalisera tillgångar 

som kan användas på ett mera ändamålsenligt sätt till större nytta för sam-

hället så bör landskapsregeringen under året efter en noggrann genomgång 

yttra delar av eller som helhet avyttra stora delar av landskapets större mark-

innehav.  

Vi skriver så här i klämmen; "Landskapsregeringen erhåller fullmakt att 

under året eller då respektive ikraftvarande arrendeavtal förfaller, avyttra 

Grelsby kungsgård, Haga kungsgård, det som återstår av Persberg i 

Godby, de marker som finns kvar på Berg, och Västergårds i Tosarby samt 

delar av Bomarsund och Kastelholm kungsgårdar”. Det här tror vi att skulle 

kunna tillföra 1 miljon till landskapskassan. 

Vid genomgången måste de kulturhistoriska aspekterna på ifrågavarande 

områden beaktas. 

Herr talman! Den andra motion jag önskar ta upp är budgetmotion nr 1 

som handlar om det svenska språket. Det är många som säkert ruskar på hu-

vudet och tänker att det här jag tagit upp hundra gånger tidigare och det är 

sant.  

Utvecklingen för eller rättare sagt avvecklingen av det svenska språket i 

Finland går i en rasande takt. Sannfinländarnas stora valframgångar visar att 

det är ett fundamentalt fel i det finska samhället när det gäller synen på det 

svenska språket. Åland kan inte stillatigande avvakta och se vart situationen 

tar vägen. 

Redan den 30 september 2004 tillsatte landskapsregeringen en parlamen-

tarisk kommitté med uppdrag att utarbeta ett språkpolitiskt program med 

konkreta förslag till åtgärder.  
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Jag hoppas att finansutskottet nu kan lägga prestigen åt sidan och förverk-

liga någonting som faktiskt alla partier, utom socialdemokraterna, var eniga 

om. Därför har vi skrivit ner de tre åtgärdsförslag som partierna var eniga om 

i klämmen som lyder: ”Att det under rubriken ”SJÄLVSSTYRELSEUT-

VECKLING”-underrubriken ”Språket” i de allmänna motiveringarna fogas 

ett nytt stycke enligt följande: ”För att möta den allvarliga situationen för 

vårt svenska språk kommer landskapsregeringen att fråga Finlands rege-

ring vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att självstyrelselagen 

framdeles skall följas. Vidare skall ÅSUB utreda vilka merkostnader som 

Finlands frångående av sina ursprungliga förpliktelser när det gäller 

svenska språket, har kostat, och kostar det åländska samhället. Landskaps-

regeringen informerar Sveriges regering om förhållandet samtidigt som 

landskapsregeringen begär hjälp för att vidmakthålla Åland svenskspråkigt 

framdeles.” 

Jag vill avslutningsvis understryka att det här är någonting som nästan 

hela lagtinget var eniga om, ändå händer det ingenting. Kanske det börjar bli 

dags nu? 

Talmannen 

Rättelsen antecknas.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! I en bisats nämns ordet kulturhistoria. Om jag kommer 

ihåg rätt så ligger kungsgårdarna i kategori två. I kategori ett ligger 

Kastelholm slott. Det finns betydligt flera andra saker som landskapet 

borde avyttra före man sälja bort silvret. Det är som om man skulle sälja 

bort naturreservaten. Det finns andra sätt som man skulle kunna ta till 

vara kungsgårdarna och göra dem beboliga. Man skulle reinvestera ar-

rende som landskapet tar upp och göra en renovering och sedan lång-

tidsarrendera ut Kungsgårdarna. 

Jag tycker att det är helt fel att nu sälja ut det här värdet som vi har i 

kungsgårdarna. Det är väldigt, väldigt kortsiktigt.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag respekterar absolut vad minister Sjögren sade. Jag no-

terade att ltl Roger Jansson tittade upp på mig när jag presenterade den 

här motionen. Till saken hör att dåvarande FS gruppledare, Max Siren, 

drev den här frågan stenhårt när jag var näringsminister. Jag stod emot 

just på grund av att jag hänvisade till de historiska aspekterna. Kanske 

det var därför som ltl Roger Jansson höjde ögonbrynen. 

Jag har noterat att det inte finns något nytänkande, det finns inte 

några direkta strategier för vad man ska göra. Kastelholm har vi mer el-

ler mindre vind för våg. Bomarsund och Grelsby hyrs mer eller mindre 

ut som privatbostäder. Ska man ha dem kvar så måste man ta ett kul-

turhistoriskt helhetsgrepp för de här områdena. Lyckas man inte med 

det så kan man lika gärna avyttra dem. Man ska se de här förslagen mot 

den bakgrunden. Jag är trött på situationen. Det här förslaget ska ses 

mot den bakgrunden.    
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Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Ett av problemen har varit att förvaltningen av kungsgår-

darna är uppstyckade på olika avdelningar; kansliavdelningen, närings-

avdelningen och museibyrån. Det finns kreativa idéer på museibyrån. 

Jag tror att man skulle kunna använda arrendet till vissa investeringar 

och sedan arrendera ut kungsgårdarna som helhet. 

Det finns andra fastigheter som vi borde avyttra före t.ex. Allhallen 

och Travbanan. Kungsgårdarna är historia. Det här är också, ltl Anders 

Eriksson, självstyrelsepolitik. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är säkert förekommit mycket självstyrelsepolitik på de här olika 

platserna och det tror jag säkert att det kan göra i framtiden oavsett vem 

som äger dem. Kulturhistorien vill jag inte på något sätt förringa, abso-

lut inte minister Sjögren. Jag är väldigt historiskt intresserad själv. Men, 

jag har svårt att se vad landskapet ska göra med dessa områden. Jag hål-

ler med om att det säkert är en olycklig situation att det är uppstyckat 

mellan olika avdelningar inom förvaltningen. Jag är inte så där alldeles 

övertygad om att det skulle bli väldigt mycket mera kreativt om det över-

fördes på museibyrån. Flera av de problem som jag har uppdagat runt 

de här områdena härrör sig just till museibyrån. Problemet är att man 

ifrån den politiska landskapsregeringens sida inte har tagit ett helhets-

grepp på den här frågan, utan man låter tjänstemännen sköta dem som 

det skulle vara deras egna egendomar.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! I motionen om svenska språket finns en uppmaning 

till landskapsregeringen som jag vill fråga om. 

Jag vill först säga att det är helt korrekt historieskrivning som ltl An-

ders Eriksson har gjort. Det språkpolitiska programmet omfattade inte 

vi socialdemokrater till alla delar. Vi tyckte att det var helt orealistiskt 

och det visar just bl.a. den här motionen. 

Angående det sista franska strecket; ”att landskapsregeringen in-

formerar Sveriges regering om förhållandet samtidigt som landskaps-

regeringen begär hjälp för att vidmakthålla Åland svenskspråkigt 

framdeles.” Vilka politiska uttryck förväntar sig ltl Anders Eriksson att 

Sveriges regering ska visa i ett sådant här sammanhang? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag förväntar mig de politiska uttryck som man har använt sig av många 

gånger. Man har hänvisat till Ålandsöverenskommelsen och vilket an-

svar Sverige har för att se till att man ska kunna vidmakthålla Åland 

svenskspråkigt även framöver. Det har man använt sig många gånger 

när det gäller möjlighet att komma in och ha högskoleutbildning i Sve-

rige.  

När det gäller TV-problematiken, som jag nämnde i mitt huvudanfö-

rande, så använder man sig också av Ålandsöverenskommelsen. Frågan 

om Ålandsöverenskommelsen har någon relevans längre eller inte har 
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flera gånger varit upp i Sveriges Riksdag där man har konstaterat att 

man anser att man fortfarande har ett ansvar. Det är mot den bakgrun-

den som man ska föra resonemanget med Sveriges regering. Jag har 

själv personligen pratat med Sveriges utrikesminister Carl Bildt om den 

här frågan. Han föreföll inte ha någon större inblick i vilket ansvar Sve-

rige hade. Han menar att det är Ålands ansvar, landskapsregeringens, 

att informera om det här. Det håller jag med om.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tror inte att ltl Anders Eriksson riktigt kan redovisa för 

något fall där den svenska regeringen skulle ha kommit Åland till hjälp 

gentemot riket. Det är ju detta som det här handlar om, att Finland inte 

har uppfyllt sina förpliktelser och då skulle Åland be om hjälp så att Sve-

rige på något sätt skulle straffa eller politiskt visa sitt ogillande gentemot 

Finlands regering. Jag skulle i så fall vilja ha exempel på det. De exemp-

len som togs upp här, högskolefrågan, är ju en fråga mellan landskaps-

regeringen och Sveriges regering och TV-frågan avgjordes i tiden av Ka-

levi Sorsa och Olof Palme och sedan har det byggt vidare på det. Det är 

klart att vi använder den här överenskommelsen i vissa sammanhang, 

men det här är ju en helt annan sak. Det är ju att be Sverige om hjälp att 

på något sätt banna Finland för att de inte sköter sig. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tycker inte att det finns någon anledning att bli upprörd över det 

här. Det är ju ingenting som Ålands Framtid har hittat på. Alla politiska 

partier, utom socialdemokraterna, var överens om att så här ska man 

driva frågan. Med tanke på att allt tyder på att en socialdemokrat blir 

lantråd och kommer att ha huvudansvar för de här frågorna framöver så 

hoppas jag att man i finansutskottet och i övriga partier nu i rask takt 

ser till att man faktiskt förverkligar det som en överväldigande majoritet 

i lagtinget en gång har varit överens om. Jag hoppas att socialdemokra-

terna inte får bestämma också detta utan jag hoppas att majoriteten i 

lagtinget kan göra det. 

Sedan den direkta frågan om det finns några konkreta exempel. Ja, 

TV-frågan som jag nämnde. När Anton Kalmer bötfälldes på det sätt 

som han gjorde så blev det en stor uppmärksamhet både från politiskt 

håll och från media i Sverige. Man tog till och med upp det i Nordiska 

Rådet, man bannade och sade att så här kan man inte bära sig åt. Det 

ledde till en lösning. Det hoppas jag att vi kan göra också när det gäller 

svenska språket, annars är det kört.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson 

Tack, herr talman! Jag konstaterar när jag läste budgetskrivningarna om 

Åland polismyndighet att det har varit varierande skrivningar. Det är nytän-

kande och en ganska stor förändring. Vi har tidigare tagit del av det här i po-

lisdelegationen. Jag vill ge en stor eloge till myndigheten om skrivningarna 

och vad man har förändrat just nu, man har slutat jaga polis-bov jakten. Man 

har istället börja tänka preventivt, tänka framåt, man kommer att försöka in-
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gripa före brotten inträffar och göra insatser i miljöer och bland problemun-

gdomar. Man kommer också at försöka bygga upp en bra relation i ett tidigt 

skede mellan polisen och ungdomar och allmänheten. Man tänker ha verk-

samheter redan på lekis och sedan fortsätta i skolorna osv. Jag tycker att man 

ska ha en stor eloge för det. 

 Det är en poliskonstapel som har varit Norge och utbildat sig i de här frå-

gorna och som driver det ganska bra. Han har lyckats utomordentligt i myn-

digheten.  

Angående polisbyrå och polisstyrelse, som jag tidigare har motionerat om, 

så är det frågor som jag har drivit ganska bestämt. Vi behöver ha något som 

styr den organisationen, som man har för banker, skolor och på alla andra 

områden. Polismästaren borde ha ett bollplank och någon som har lite mera 

påveringningsmöjligheter än vad polisdelegationen har. Jag upplever också 

att polisdelegationen har en svaghet i sin sammansättning i.o.m att den inte 

är tillsatt av landskapsregeringen. Redan det att landskapsregeringen skulle 

tillsätta personerna i polisdelegationen skulle vara en viss förbättring, tror 

jag. Just nu är de flesta överens om att polisdelegationen inte fungerar speci-

ellt bra.  

När man tittar på budgeten så har man helt gått ifrån detta med polissty-

relse. Man tänker uppenbarligen istället ha en tillsynsmyndighet där lotteri-

inspektionen och datainspektionen kommer att ingå. Enligt mig är inte detta 

det mest ändamålsenliga sättet att komma framåt. Jag ifrågasätter det.  

Vi har också pratat om en polisbyrå, vilket poliserna frågar efter väldigt 

mycket. Man skulle få hjälp när man tillämpar lagstiftning, direktiv och an-

nat. Och man skulle få en klar tolkning vilka av inrikesministeriets direktiv 

som överhuvudtaget ges för polisen som gäller för polisen på Åland. Man 

skulle t.ex. ge instruktioner på hur böter ska skrivas ut vid olika brott. Det 

finns en hel del som polisbyrån kunde göra. Från polisens sida efterlyser man 

mest en byrå och det skulle underlätta deras arbete oerhört mycket.  

Den tidigare s.k. polisbyrån har förvunnit och nu har man slagit ihop det 

till en rättserviceenhet. Man har ytterligare vattnat ur den här biten. Det är 

kanske inte heller vad man hade förväntat sig från polisens sida. Man vill ha 

något som är mera skräddarsytt. Ska vi ha en egen polis på Åland så tycker 

jag att man borde försöka göra det lite tydligare och lite ge bättre stödfunkt-

ioner än vad detta är. 

Den typen av skrivningar som vi gjorde i alkohol- och narkotika politiska 

gruppen så i.o.m att det är budgeten som ska styra polisens verksamhet så 

syns de initiativ och direktiv som man tar väldigt dåligt. Därför borde man via 

en polisstyrelse fånga upp de tydliga politiska signalerna som finns. Är det så 

att man är fullständigt eniga från alla partier i en grupp så borde det ge lite 

tydligare efterverkningar i den myndigheten som man riktar sig till.  

Framförallt vill jag ytterligare en gång ge en eloge till den nya budget for-

muleringen. Det kommer att underlätta för samtliga här på Åland. Det stop-

par brottsligheten före den uppkommer. Tack.      

Ltl Göte Winé 

Tack, herr talman! Under kansliavdelningens område så kommer jag nu att 

fokusera mig på Ålands polismyndighet. Det blev det efter att jag hörde en 

replikväxling mellan ltl Åke Mattson och minister Roger Eriksson. Jag blev 

lite fundersam och en hel del besviken. 
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Under sin presentation informerade minister Roger Eriksson att det nästa 

år är temaår barn och ungdomar, vilket också framkommer i budgeten och att 

det skall fokusera sig på förebyggande verksamhet. Det håller jag, lika som ltl 

Mattsson, med om att är riktigt bra.  

Då är min fråga till minister Eriksson; vad händer nu 2012? Om man har 

ett temaår så borde man ju planera och förbereda det på förhand. Vad har då 

Ålands polismyndighet tillsammans med det politiska gjort för prioriteringar 

inför 2012 för att uppfylla temaåret barn och ungdomar? 

I ett replikskifte sade ministern att det är upp till polisen att prioritera sina 

egna resurser och personalstyrkor. Jag pratade med en polis för cirka ett år 

sedan, polisen saknade nu en politisk styrning. Vart vill politikerna att Ålands 

polismyndighet ska rikta in sig på? Och efter att ha hört Minister Roger Er-

ikssons presentation så blir jag mer övertygad om att det stämmer. Säger 

man att narkotikafrågor ska prioriteras men i följande mening säger att de 

fritt kan välja de tjänster de redan har och prioritera där emellan så då säger 

man egentligen inte vad man vill att polisen ska satsa på. Det behöver vara 

mera styrning. 

Bästa landskapsregering, ni borde kunna styra polisen bättre att jobba med 

narkotikafrågorna än ministerns vaga formulering i replikskiftet. 

Liberalerna lovade inför valet 2007 om nytt ledarskap men tyvärr uteblev 

det även för polisen. 

Jag tycker det är synd att man inte vågar se nytt här. Tänk om man inför 

ett år med tema barn och ungdom skulle gå inför ett brottsförebyggande pro-

gram. Det här är ju egentligen lite av hemmaplan för minister Roger Eriksson 

och därför är jag lite besviken på att det inte kommer något nytt under en så-

dan här viktig fråga som brottsförebyggande och framförallt när vi pratar om 

kriminalitet. Det är en jätteviktig fråga.  

Varför har man inte t.ex. kunnat se på möjligheten med ett brottsförebyg-

gande program under 2012? Där skulle man tillsammans polis och det sociala 

jobba hårt med ett brottsförebyggande program. 

Samma sak med narkotikafrågan så hade jag hoppats på mer. Ledamot 

Åke Mattsson nämnde tidigare om den alkohol- och narkotiska politiska 

gruppens skrivelse om att prioritera narkotika frågorna mer. Men de finns 

ingenstans, inte i budgeten. Polisen får prioritera själv efter sin egen förmåga.  

Nu skall jag inte bara risa utan även rosa lite. Under den här perioden så 

har trafikövervakningen förbättrats så mycket så att man reagerar på parke-

rade bilar längs vägarna, vilket är bra. 

Det är ett bra störande exempel för nu är man försiktigare på de åländska 

vägarna. Man pratar i hemmen om polisens satsning mot bl.a. fortkörningen 

på de åländska vägarna. Tänk om det skulle kunna vara så också med alkohol 

och narkotika frågor att man skulle prata om det med respekt. Tyvärr pratar 

inte personal och människor i de åländska hemmen så idag, tvärtom. Tack.  

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Göte Winé efterlyser styrning av polisverksam-

heten. Landskapet, lagtinget och landskapsregeringen har två huvudsak-

liga styrinstrument; budgetskrivningar och lagstiftningsåtgärder. Opera-

tiva verksamheter ska alltid utföras av myndigheterna internt, den myn-

digheten som lyder under landskapet. Det är inte så att politikerna ska 

gå in och säga vem som ska göra det och hur man ska göra det. I budget-
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skrivningarna har vi lyft upp temat barn och ungdom, det förebyggande 

arbetet och narkotikabekämpningen. Det är de viktigaste politiska sig-

nalerna. 

 Sedan efterlystes också mera skrivningar om att man ska titta framåt. 

Vi har en skrivning här under allmänna motiveringarna om en ny till-

synsmyndighet. Varför jag har valt den här skrivningen är för att vi 

gjorde nästan två års arbete med polisstyrelse för landskapet Åland som 

sedan förkastades här i lagtinget. Nu skriver vi en lite annorlunda for-

mulering och hoppas att den nya regeringen fortsätter och själva gör 

sina bedömningar på hur man skulle kunna gå vidare med det här arbe-

tet. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, herr talman! Minister Eriksson nämner att man som politiker har 

två saker som man kan styra med; budget och lagstiftning. Men nog 

finns det väl en viss sorts ledarskap också. Nog finns det väl en politisk 

styrning som man också ska ha. Man behöver inte gå in och peta opera-

tivt, det håller jag helt med minister Eriksson om. Jag vet att polisen till 

och med har varit och begärt att gå in mera, om man kan lyfta upp ett 

rensa Åland eller någonting. Polisen har sagt att de behöver få mera po-

litisk styrning. De vill att det ska börja hända mera. Polisen har inte fått 

något svar. Det har varit som att prata med en nymålad vägg, det bara 

rinner lite. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag protesterar å det kraftigaste emot Winés beskriv-

ning av verkligheten. Jag vågar påstå att den här regeringen har haft täta 

kontakter med polisen, både med polismän på fältet och med ledningen. 

Vi har haft regelbundna möten, vi har diskuterat i ledningsgrupperna 

och vi har gjort allt. Vi har även diskuterat med personalen och persona-

lenheten har varit inkopplad. Problemet har varit att polismyndigheten 

inte alltid har kunnat ha den interna styrningen i skick, vilket har varit 

ett stort problem tyvärr. Därför gjorde vi ett väldigt gediget arbete med 

polisstyrelsen för att även kunna ha en styrning av verksamheten. Ty-

värr förföll det arbetet, som vi lade ner nästan två på, i lagtinget.  

Med de här skrivningarna hoppas jag att den nya kommande land-

skapsregeringen fortsätter det här arbetet. Arbetet ska inte på något vis 

förringas.  

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, herr talman! Minister Roger Eriksson sade att han reagerade 

starkt mot min uppfattning av det hela. Det här är inte min uppfattning 

utan det här har jag fått av en polistjänsteman. Jag säger egentligen bara 

vad jag har hört. Man upplever så ifrån fältet, jag har inte jobbat inom 

den här branschen just nu så jag vet inte. När man pratar med polisen 

och frågar vad det är så får man höra det här. Man nämner att den in-

terna styrningen inte fungerar. Vem ansvarar för den? Igen, minister Er-

iksson, det är den politiska ledningen som behöver ta sitt ansvar.  
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Sedan håller jag helt med det som minister Eriksson sade i sin första 

replik; det är budgeten som styr. Man kan också styra i en dialog. Men 

då behöver man visa ledarskap, gå in och agera och det tycker jag att har 

saknats de här fyra åren, tyvärr. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag tänkte ta en replik angående något som både 

Winé och jag missade i sammanhanget när man läste igenom budgeten. 

Det gäller fokuseringen på unga personer. ”Insatser mot ungdomsfylleri 

i samband med storhelger och olika evenemang ska intensifieras”. Ltl 

Winé och jag kan vara överens om att det här inte är något som ska gö-

ras i samband med storhelger utan det gäller alla dagar, hela tiden. Det 

är ingenting som ska speciellt prioriteras vid speciella tillfällen. 

Ltl Göte Winé, replik 

Jag håller med ltl Åke Mattsson. Jag har inte missat det, jag har sett det. 

Jag tyckte att det var bra, men man skriver om det här det år som man 

går ur regeringen. Den här skrivningen borde kanske ha varit med lite 

tidigare. Jag har också hört från ministerhåll där man lite har försvarat 

polisen, att polisen inte ska vara där och fostra så mycket, det är så 

mycket fylleri på stan och det går inte att hålla på så. Det här behöver tas 

i med krafttag och inte bara under storhelger. Man behöver också göra 

det under storhelger. Jag kan hålla med om texten att man behöver in-

tensifiera arbetet under storhelger. Däremot behöver man gå in rejält 

mot allt ungdomsfylleri, inte bara slå ifrån sig och säga att det är föräld-

rarnas roll. Det är också föräldrarnas roll, men vi har också lagar vilka vi 

ska följa och då är det polisen som ska vara med och styra dem.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! För att det ska vara klart så menade jag att ordet 

storhelger ska bort. Fylleriet ska alltid övervakas från polisens sida.  

Ltl Göte Winé, replik 

Som alltid, ltl Mattsson, bara vi har fått ha lite replikskiften så är vi helt 

överens. Vi är helt eniga. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, herr talman! Jag har skrivit en budgetmotion som berör landskapets 

fastighetsinnehav. Jag tittade på hur mycket landskapet betalar i fastighets-

skatt för de fastigheter som landskapet äger och vad dessa fastigheter an-

vänds till.  

De är tre fastigheter som överstiger 10 000 euro per år. Av dessa fastighet-

er är en utbjuden till försäljning och en fastighet tillhör ÅHS och behövs för 

deras verksamhet och den tredje fastigheten är Allhallen i Eckerö.  
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Fastighetsskatten för Allhallen i Eckerö är överlägsen högst 52 29509 euro 

per år, hyresvederlaget är 610 euro per månad och det betyder ett minus på 

cirka 45 000 euro per år. 

När Allhallen byggdes var det bra att landskapet stod för finansieringen. 

När Mariebad och simhallen i Godby skulle byggas var bidragsprocenten 50 

respektive 80 och kommunerna har ägaransvaret.  

Allhallen har nu använts några år. Jag anser att det är på tiden att Allhal-

len, som står på ofri grund, byter ägare. 

Jag ser det som fullt möjligt att överlåta hallen till Eckerö kommun för en 

symbolisk summa. Då blir ansvaret för fastigheten där det hör hemma, på 

kommunal nivå. 

Det är för landskapets ekonomi önskvärt att fastigheter som inte behövs 

för den egna verksamheten och årligen belastar budgeten avyttras. Allhallen i 

Eckerö kostar årligen mera i fastighetsskatt till Eckerö kommun än vad ar-

rendet för hallen inbringar vilket betyder att den är en tärande del av land-

skapets fastighetsinnehav och bör avyttras. 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår jag att det till detaljmo-

tiveringen under momentet 33.40.88, Överlåtelse av fastigheter, fogas ett 

nytt stycke med följande lydelse: ”Landskapsregeringen befullmäktigas att 

även sälja Allhallen i Eckerö”. Tack.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Allhallen är favorit i repris. Det är en intressant och heller 

inte helt ny tanke att landskapet inte ska äga Allhallen. Jag undrar om ltl 

Sundblom inte har fått gehör för det här i den nuvarande regeringen ef-

tersom det kommer en motion? 

Det är ju inte så hemskt länge sedan som lagtinget och regeringen 

som ytterst ansvarar, bytte ut mattan där. Det var väl också en förlustaf-

fär för landskapet. Hur kommer det sig att det här förslaget inte är med i 

budgeten? 

 Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Ltl Sundback, alla kan nog räkna ut att regeringen är 

delad i den frågan också. De som har varit med mig i finansutskottet 

under de här åren har hört att jag har uttalat mig i den riktningen att 

Allhallen borde säljas till Eckerö kommun så får de sköta den. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det där lät lite buskpolitiskt. Jag vet inte riktigt vad det be-

tyder. Vad jag vet så har väl liberalerna ändå majoritet i regeringen. Är 

det inte så? Eller har det ändrats under den senaste tiden? Nog borde 

det väl ha varit politiskt fullt möjligt för ltl Sundblom att få in detta i 

budgeten?  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Buskpolitiken får ltl Sundback stå för själv. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det här var faktiskt en motion som undertecknad skrev i 

budgetdebatten 2010. Jag föreslog att istället för att köpa en ny matta så 

skulle man sälja ut Eckeröhallen till någon privat entreprenör. Det är in-

tressant att ltl Torsten Sundblom tar tag i den här frågan igen och skri-

ver en motion om Allhallen. 

Jag håller däremot inte med om att den ska säljas till någon sorts 

symbolisk summa till Eckerö kommun. Om hallen ska säljas så ska den 

bjudas ut så att alla privata entreprenörer också kan få vara med och 

bjuda på den. Det är det helt naturliga och självklara för min del. Jag har 

ingenting emot om landskapet vill sälja hallen. Jag anser att det finns 

många privata entreprenörer som säkert kan hitta nya användningsän-

damål för hallen. Jag anser också att det inte tillhör landskapet kärn-

uppgift att ha en sådan hall. Men att sälja hallen billigt till Eckerö kom-

mun köper jag inte. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Till vem man säljer och för vilken summa det får 

framtiden utvisa, om den här motionen skulle blir godkänd. 

När ltl Karlström och jag satt mittemot varandra i finansutskottet så 

var vi ganska eniga om att Allhallen borde avyttras. Därför har jag skri-

vit den kläm som jag föreslår på det viset som jag har gjort. Det är öppet, 

nu får den kommande regeringen ta tag i frågan. Frågan är nog inte lätt 

att lösa, men det skulle vara bra om frågan blev löst. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Jan Salmén 

Herr talman! Efter att jag har hört ansvariga ministern tala om överlåtelser 

av fastigheter så måste jag uppmana finans- och näringsutskottet att titta på 

texten; ”i enlighet med föreningens anhållan; överlåtelse av sjöbevaknings-

stationen i Hamnsundet i Saltvik avgiftsfritt till Ålands sjöräddningssällskap” 

angående 33.40.88, överlåtelser av fastigheter Jag önskar att man kan kon-

statera att Saltviks kommun ska vara inblandad. Den som känner till området 

i Hamnsundet vet att landskapet har en stor kaj där, som nästan upptar hela 

området och som kommunerna sköter om och har tillsyn över. Det finns 

också en gästhamn som är trångbodd och har svårt att klara några verksam-

heter. Det här är bara ett stenkast ifrån fiskebryggan och gästhamnen. Det 

skulle vara ett bra komplement om man vill utveckla verksamheten och 

kunna behålla verksamheten med bränsle och försäljning.  

Jag önskar att finansutskottet tittar på den här frågan och ser om man kan 

göra en ändring i texten så det finns möjligheter att diskutera med kommu-

nen. Vi har ingenting emot sjöräddningen, de gör ett jättebra arbete och är 

där redan nu. Det finns en stor kaj med båthus som Ålands sjöräddningssäll-

skap använder gemensamt med sjöbevakningen och det kan de säkert fort-

sätta med. Det är mera för att man skulle säkerställa verksamheten i området. 

Herr talman! När jag ändå är här så ska jag kommentera kungsgårdarna. 

Jag hoppas att den nya landskapsregeringen inte överlämnar kungsgårdarna 

till museibyrån att sköta kungsgårdarna. Vi har ett bra exempel på det i 

Kastelholm och hur det ser ut där när de sysslar med kulturverksamhet eller 
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turistverksamhet. Museibyrån borde hålla sig till sin verksamhet och lämna 

turist- och näringsverksamhet till näringsavdelningen.  

När det gäller uppdelningen av gårdarna om man tänker på Haga kungs-

gård så vet jag att det finns intresse för att starta upp verksamhet med be-

sökscentrum. Det skulle vara jättefint, det är ju rena museet från början, det 

är hus från 17-, 18- och 1900-talet som egentligen inte är passliga för lant-

bruksverksamhet. Jag hoppas att det skulle kunna bli någon annan verksam-

het där, så att det skulle bli lite liv i kojorna och man kanske skulle få något 

museum.  

Det var bara en extra kommentar med anledning av att jag hade ordet. 

Tack, herr talman.  

Talmannen 

På talarlistan finns inte flera när det gäller landskapsregeringens och kansliavdelningen 

förvaltningsområde. Begärs ordet? Diskussionen om landskapsregeringens och kansli-

avdelningens förvaltningsområde är avslutad.  

Vi övergår till social- och miljöavdelningens förvaltningsområde.  

Minister Katrin Sjögren  

Herr talman! Social och miljöavdelningens budgetförslag för 2012 präglas, 

som vanligt, av ett hårt och omfattande arbete. De stora lagpaket som anta-

gits barnomsorgslag, handikappservicelag ÅHS-lag, vattendirektiv och vat-

tenåtgärdsprogram kräver fortsatt mycket arbete. 

Flera stora linjedragningar och strategier inom socialpolitiken ska göras 

under året. Den stora utredningen om socialvårdens utveckling visar att en 

samhällsreform brådskar om vi politiker tillsammans med medborgarna ska 

styra utvecklingen eller om vi ska låta ekonomin och den demografiska ut-

vecklingen styra oss. Det är egalt om vi kallar det för en samhällsreform, en 

samhällsservicereform eller en kommunreform. För att komma vidare snabbt 

finns det utvecklingspengar i budgetförslaget för 2012. Ledorden för den 

åländska socialvården är att den ska vara på lika villkor och den ska utföras 

med hög kompetens. 

Det krävs en långsiktig och sammanhållen politik för välfärdens finansie-

ring. Efterfrågan på välfärdstjänster ökar mer än vad skattefinansieringen be-

räknas klara. På sikt uppstår ett ansenligt finansieringsgap. Nordiska studier 

visar att det blir särskilt påtagligt inom sjukvården och äldreomsorgen en bit 

in på 2020-talet. Långsiktighet i ekonomin är bästa sättet att säkra grund-

tryggheten men vi behöver också nytänkande. Att spara, renodla verksamhet-

en, skala bort men att inte vara dumsnål är inte helt lätt. Det centrala är att ta 

ansvar för att trygga kärnverksamheten i ett långsiktigt perspektiv, både på 

landskaps- och kommunalnivå. 

Den nya barnomsorgslagen innebär att direktiv till kommunerna ska ut-

formas och nya grunder för förundervisningen ska tas fram. 

En viktig del i barns och ungdomars integration är språkundervisningen. 

Där fortsätter landskapsregeringen att ge stöd till kommunerna. När det gäl-

ler integrationen är språkundervisningen även för vuxna betydelsefull men 

också sysselsättning och möjligheter till försörjning och jobb.  

Ungdomsarbetslösheten är skrämmande hög i nästan hela Europa men 

fortfarande låg hos oss. Stödinsatser behöver fortsättningsvis riktas till ung-
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domar som saknar studieplats eller arbete för att förhindra marginalisering. 

Där gör ungdomslotsarna en viktig insats som måste fortsätta.  

En utvärdering av kvalitetsrekommendationerna "Tjänster för äldre" ska 

göras för att sedan kunna utmynna i en lag om äldres rättigheter, en äldre-

omsorgslag. Debatten om hur de äldre tas om hand rasar i vårt västra grann-

land. En viktig del i att säkra servicen för de äldre är lagstiftning och tillsyn. 

Den tredje sektorn är en mycket viktig del av samhället inte minst på den 

sociala sidan. Vid utdelningen av PAF-medlen för 2012 kommer bl.a. aktivite-

ter som direkt eller indirekt stöder ett aktivt åldrande att prioriteras i syfte att 

uppmärksamma EU:s äldreår 2012.  

Ett nytt alkohol- och drogpolitiskt program ska tas fram. Där har en utvär-

dering av det gamla programmet gjorts. Det nya programmet bör ha både 

långsiktiga och kortsiktiga mål. Det bör också vara konkret och kanske inte 

fyra år som nu. Det blir lite väl långt och kanske inte tillräckligt flexibelt. 

Samarbetet med den tredje sektorn, t.ex. föreningen fri från narkotika och 

Power club, är viktigt och har utvecklats. Föreningen fri från narkotika hade 

ett mycket välbesökt och högkvalitativt seminarium senaste vecka. Det var 

mycket uppskattat. 

Även ett nytt handikappolitiskt program ska tas fram med konkreta för-

slag, tidsplan, ansvar och finansiering. De handikappolitiska programmen 

tenderar att vara välformulerade, bra på många sätt men blir sedan lätt hyll-

värmare. Syftet med det nya handikappolitiska programmet är att det ska 

vara väldigt konkret och det ska pekas ut vem som har ansvar.  

Under våren planeras också en egen åländsk vanvårdsutredning.   

Hälso- och sjukvården är fortsatt högprioriterad. En av de elementära 

framgångsfaktorerna är en rationell personalrekrytering, en av grundförut-

sättningarna för den åländska hälso- och sjukvårdens existens. 

Den nya ÅHS-lagen är inte fullständig före vi har de förordningar som be-

hövs på plats. Förordningarna ska reglera bl.a. studerandehälsovård, mödra-

rådgivning, rehabilitering, screening och tandvård. 

Under kommande år behöver lagstiftningen med att implementera pati-

entrörlighetsdirektivet inledas. Direktivet ska vara implementerat under 2013 

och det är en stor utmaning för Åland. 

Några ord om tandvården, en investering i en tandvårdsvagn kommer att 

göras. Den förbättrar tandvårdens rörlighet. Det kommer att innebära att 

förutsättningarna att serva skärgården förbättras betydligt men det innebär 

också att det finns möjlighet att kunna ge äldre personer på olika servicebo-

enden tandvård.  

Man pratar om tandvårdsparadoxen, dvs. att vi har nått framåt med det fö-

rebyggande arbetet, vilket innebär att allt fler äldre har egna permanenta 

tänder. Det här är ett fokusområde som jag tycker att man ska ha när man 

diskuterar tandvård, att också fokusera på de äldre som har sina permanenta 

tänder kvar. 

Inom ÅHS inrättas nya tjänster. Inrättande av vissa tjänster medför rat-

ionalisering genom att flera patienter än tidigare kan få sin vård helt eller 

delvis på hemmaplan. Dit hör t.ex. unga patienter med ätstörningar. Att få 

vård på hemmaplan innebär att det är medicinskt, ekonomiskt och med-

mänskligt motiverat. Att satsa på en hälsofrämjande hälso- och sjukvård med 

fokus på livsstilssjukdomar, psykisk hälsa och rehabilitering innebär en möj-
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lighet att öka livskvaliteten för befolkningen och plana ut kostnadsutveckl-

ingen inom vården. 

I budgetförslaget finns några skrivningar om den planerade avgiftningen 

just inom psykiatrin. Det har varit upp till diskussion i ÅHS-styrelse och i 

dagsläget finns det en plan, en utvecklingspotential, men budgetförslaget för 

2012 innehåller inte de närvårdartjänster som verksamhet bedömer att man 

behöver för att kunna få en fullgod avgiftning. Frågan måste behandlas på 

nytt i ÅHS-styrelse.  

Investeringstakten inom ÅHS har varit och är fortsatt hög. De senaste åren 

har en ny enhet för primärvården tagits i bruk och för några veckor sedan in-

vigdes det nya Psykiatrins hus. 

Nu står Gullåsen på tur. Äntligen! Vill man uttrycka så här i stundande no-

beltider. 

När den geriatriska kliniken till fullo har utvecklats och blivit en del av den 

specialiserade sjukvården från och med 2013, så beräknas ÅHS kostnader öka 

med ca 3 miljoner euro. Den utvecklingen förutsätter förändringar i land-

skapsandelarna till kommunerna.  

Miljölagstiftningen har varit väldigt inriktad på att implementera EU-

direktiv. Här finns utrymme att förbättra vår egen miljölagstiftning.  

Vattenåtgärdsprogrammets implementering och åtgärder fortsätter. Där är 

vi fem före att kunna införa ett fosfatförbud, riktad rådgivning till jordbru-

karna pågår och fiskodlingsförordningen kan förändras genom att ställa krav 

på miljöfoder. 

 Den tredje generationens miljöpolitik handlar om ett helhetsperspektiv. Vi 

måste veta var vi står. Där är hållbarhetsredovisningen central. Vi har för 

andra gången tagit fram nyckeltal för hur hållbart Åland är. Det finns tre vik-

tiga aktörer när det gäller att få ett mera hållbart Åland. 

För det första landskapsregeringen med sitt interna arbete, sin stora orga-

nisation som genom lagframställningar som därmed involverar lagtinget. 

För det andra kommunerna och kommuninvånarna som kan få kompetent 

få draghjälp av Agenda 21. 

Och för det tredje näringslivet som spelar en alldeles central roll för att 

förverkliga "en grön ö." Där har Ålands näringsliv en central roll, där går man 

också vidare genom att underlätta för företagen att bli mera miljövänliga. 

Arbetet med att systematisera en grön upphandling inom förvaltningen 

fortgår och där börjar vi få rutiner som fungerar. Tack. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, herr talman! Jag vill också tacka minister Katrin Sjögren. Det glä-

der mig att höra att landskapsregeringen är beredd att gå in för fortsatt 

satsning på ungdomslotsarna. Det är ett mycket bra projekt som den här 

regeringen har varit med och tagit initiativ till och som startades som ett 

ESF-projekt, framförallt syftet, att förebygga marginalisering genom att 

hitta dem som bara hemma och att jobba uppsökande. Sedan augusti 

2008 har ungdomslotsarna jobbat med lite över 100 ungdomar, 27 av 

dem har man fört över till AMS. Det är sådana ungdomar som antingen 

har hoppat av studier eller sådana som inte har varit inskrivna hos AMS 

och bara varit hemma. Det är ett jätteviktigt projekt som startades med 

Emmaus som projektägare. Det gläder mig att regeringen väljer att fort-

sätta projektet.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Angående programmet så är jag lite intresserad av att 

man inte skulle ha det så långsiktigt och att narkotikapolitiska hand-

lingsprogrammet ska vara konkret. Jag är lite fundersam. Borde det inte 

snarare vara tvärtom? När man jobbar med de här frågorna så anser jag 

att programmet åtminstone borde vara tioårigt, sedan tar man delar 

därifrån och sedan måste man kanske revidera programmet varje år, 

titta över det att ha olika målsättningar när saker och ting ska vara ge-

nomförda. Det har kanske varit en brist idag. Hur ser minister Sjögren 

på det? 

Hur är det med huvudmannaskapet för missbrukarvården? Det är 

någonting som har varit på tapeten i princip hela den här perioden. Har 

man tagit ställning eller ska man avvakta i vidare diskussioner? 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag tror ltl Åke Mattsson och jag menar samma sak. Man 

ska ha långsiktiga målsättningar när det gäller alkohol- och drogpoliti-

ken. Man ska minska berusningsdrickandet, skjuta upp alkoholdebuten, 

ha en nollvision när det gäller narkotika och sedan också de här väldigt 

handfasta strategierna. Antingen kan man välja att man har långsiktiga 

målsättningar men man har också tvååriga kompletta program eller så 

har man ett tioårigt program och uppdaterar strategierna varje år. Men 

det blir upp till den nya landskapsregeringen att besluta om. 

När det gäller huvudmannaskapet för missbrukarvården så har det ett 

eget kapitel i socialvårdsutredningen. Huvudmannaskapet väntar på vi-

dare beslut för hur lagtinget bestämmer om en samhällsservicereform. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det skulle vara intressant att veta hur minister Sjö-

gren, som har satt sig in i de här frågorna och jobbat med dem, ser på 

det från landskapregeringen sida. Är det bättre att man låter det vara 

som det är, delat mellan kommunerna och landskapregeringen, eller kan 

det på sikt vara bättre att man behöver föra över lite mera till förslagsvis 

ÅHS. Då kommer vi också in på tillnyktringsenheten, att man får en 

helhet där, man kan bygga upp något och gå vidare från det. Jag har för-

stått att man kanske väntar på ÅHS-styrelse, men lokalerna används 

som lager och man har inte kommit längre där. Det är ju lite olyckligt. 

Det kanske löser sig om vi fattar beslut i det här. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Förlåt, jag sade i fel. Jag pratade om avgiftningen, jag me-

nade förstås tillnyktringsenheten. Det var fel av mig, det heter tillnykt-

ringsenheten. Det finns utrymmen för en tillnyktringsenhet. Den är helt 

planerad, det finns utrymmen men personal saknas och det står ganska 

tydligt i budgeten. Man måste komma överens politiskt i styrelsen om 

hur man ska göra med tillnyktringsenheten. Enheten kräver mera per-

sonal eftersom man i princip övertar uppgifter från polisen. 
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När det gäller huvudmannaskapet för missbrukarvården så hör jag till 

dem som ser bekymret. Det finns alltid två delar i missbrukarvården. 

Det handlar just om avgiftning, det handlar om mediciner men det 

handlar också om hela den sociala biten med bostäder, studieplatser och 

sysselsättning.  Vi måste gå vidare i den här frågan och vi måste be-

stämma oss för hur vi ska ha det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! I budgeten under momentet anskaffningar finns den 

mobila tandvårdsenheten som minister Sjögren redan nämnde om. Det 

står så här; "mobil tandvårdsenhet för att kunna ge service till skär-

gårdens befolkning, framförallt de äldre och rörelsehindrade som har 

särskilt svårt att ta sig till Mariehamn, 100 000 euro”. Rent språkligt 

betyder det här att det bara skulle gälla de äldre och rörelsehindrade i 

skärgården. Men det är väl inte såsom det är menat? Dels ska den serva 

skärgårdens befolkning och, som nämndes här, äldre och rörelsehind-

rade, särskilt dem som bor ute i serviceenheterna.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det är helt korrekt som ltl Sundback konstaterade. Om det 

är otydligt formulerat så är det precis på det viset att den mobila tand-

vårdsenheten, om det sedan är en vagn eller utrustning, så är det me-

ningen att den ska serva skärgården. Enheten ska också finnas för att 

serva den äldre delen av ålänningarna som bor på olika former av ser-

viceboenden. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tackar för det förtydligandet, för så läser åtminstone inte jag den här 

texten. Om det är detta som är meningen så bör nog finansutskottet göra 

ett förtydligande i sitt betänkande just på den här punkten. 

Det andra förtydligandet som jag önskar få besked om gäller service 

till skärgårdens befolkning, betyder det service till alla som bor i skär-

gården? Eller ska samma prioriteringslista, som ÅHS-styrelse har tagit, 

gälla också i skärgården? Att det bara är skolbarn, befolkning upp till 26 

år och sedan vissa grupper, havande kvinnor och ÅHS-anställda, som 

ska ha tillgång till den här servicen? Eller gäller den mobila enheten 

allmän tandvård i skärgården? 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Talman! Utgångspunkten har gällt, precis som det har varit tidigare när 

den gamla tandvårdsvagnen fungerade, de grupperna som man har ser-

vat. Det har till stor utsträckning varit barn och ungdomar. Hit kommer 

också den äldre delen av befolkningen. För att man ska kunna erbjuda 

allmän tandvård också till skärgårdsbefolkningen så krävs det betydligt 

mera budgetmedel. Utgångspunkten, såsom det är planerat i dagsläget 

och som det finns medel till, är att serva barn, ungdomar och de äldre. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Brage Eklund, replik 

Herr talman! Jag vill fråga lite angående investeringarna i etapp två och 

tre. Det stod i en skrivning att lagtinget beslöt 2006 att kostnadstaket 

skulle vara 20 miljoner för etapp två och tre. Senare kom landskaprege-

ringen med ett meddelande i april 2007 om det ev. skulle bli 24 miljo-

ner, alltså 6 miljoner på fyra år. I investeringsplanen för 2007 informe-

rade styrelsen lagtingsledamöterna och landskapregeringen om de här 

planerna, då var taket 29,5 miljoner för etapp två och tre. Vad är rätta 

summan, vad har summan egentligen slutat på eller är den inte färdigt 

verkställd ännu?  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det som man förutsatte sig då har verkställts. Man har primär-

vårdens utrymmen, en ny hälsocentral och också psykiatrins hus. Det 

finns fortsatt investeringsbehov på ÅHS-området och det är hela Gullå-

sen. Investeringsbehovet fortsätter. Om jag kommer ihåg rätt nu så tror 

att man har hållit sig inom budgetmedlen som man har fått. Det har 

också fungerat väldigt bra, man har haft ett flöde när det gäller investe-

ringar. ÅHS har i runda tal haft 6 miljoner euro per år i investeringar.  

Brage Eklund, replik 

Det är bra att ha ett jämnt flöde för investeringar. För oss som ska läsa 

vad den slutliga kostnaden blir så är det väldigt svårt. Vi får aldrig i bud-

getsammanhangen en redovisning på vad det slutligen kostar. Det är ju 

väldigt svårt. Det skulle vara intressant, åtminstone för mig, att få reda 

på hur de här ramarna har hållits. Man behöver också veta det inför 

framtida investeringar.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Talman! Jag har inte de exakta siffrorna här, men de siffrorna kan sä-

kert finansutskottets få om man begär det från ÅHS. Det finns förstås 

exakta kostnadsuppgifter på vad det har kostat och om det har hållit 

ramen osv. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Rauli Lehtinen 

Herr talman! Om jag får lov att korrigera ett fel i budgetmotion nr 16, i 

klämmen har det blivit fel siffra i momentet. Det ska vara 35.60.20. Texten 

ska vara Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhetsinkomster 

och hänvisningen är sidan 104. Också på tredje raden ska det vara samma 

moment.  

Herr talman! Social- och hälsovård slukar största delen av landskapets 

budget. Det är naturligt, ty alla vi prioriterar omsorg och vård. Alla politiska 

grupperingar är beredda att satsa resurser här på ett eller annat sätt, trots de 

dåliga tiderna. Basservicen får inte äventyras fast ekonomiska medel just nu 

är knappa. 

Jag ämnar dock i mitt anförande ta upp en annorlunda liten verksamhet. 

Den lyder under samma minister, är ekonomiskt en liten del av social- och 

hälsovårdens budget, 1,3 miljoner euro, men den väcker ofta starka känslor, 
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debatteras häftigt och genererar proportionellt sett många frågor, kommenta-

rer och motioner i lagtinget. 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, är en pinfärsk organi-

sation, ihopsatt av valda delar från landskapets miljöavdelning, miljöpröv-

ningsnämnden och hälsoinspektionen inklusive veterinärvården. Också till-

hörande laboratorieverksamheter har fusionerats; försöksstationens labora-

torium och livsmedelslaboratorium. Enheterna kom från helt skilda förvalt-

ningskulturer: Ålands hälso- och sjukvård, Ålands landskapsregering och den 

självständiga, men turbulenta, miljöprövningsnämnden. Den nya organisat-

ionen är framförallt ett erkänt kunskapskluster, tillstånds- och kontrollmyn-

dighet med en hel del praktiska uppgifter samt en viktig samarbetskumpan 

med många kommunala- och landskapsorganisationer och internationella 

organisationer. Att föra ihop alla dessa olika förvaltningsrutiner med egenar-

tade arbetssätt har varit ett gigantiskt uppdrag. 

Dessvärre drabbades detta arbete av oresonliga sparkrav i sitt känsligaste 

initialskede. Fokus på arbetet blev på ekonomi och resurserna riktades till att 

backa från ädlare mål, god förvaltning: kundernas delaktighet, rättvisa och 

lika behandling, information och rådgivning. Detta har gett upphov till miss-

tro, missförstånd och ryckighet. Vi minns alla incidenten, som döptes till ”en 

pinne och en sten”. Senare visade det sig att handläggningen av ärendet var 

korrekt, trots den massiva, negativa massmediala uppvaktningen och många 

spydiga kommentarer från oss politiker. 

Härvidlag kan vi i denna samling, som lagstiftande organ, försöka bli mera 

konsekventa framöver. Vi ska undvika lagstiftning med dubbla budskap, med 

orimliga krav på resurser och onödig byråkrati. Det är en paradox att häri-

från, från denna talarstol, uppmana tjänstemännen att se mellan fingrarna 

gällande bestämmelserna i lagar och förordningar. 

Sanningen är dock den, att vi här på Åland har ständigt minskande makt 

att påverka utvecklingen på miljö- och hälsoskyddsområden. EU-

lagstiftningen och särskilt de direkt bestämmande instrumenten, EU-

förordningarna på miljö- och livsmedelsområdena, är idag omfattande och 

ingen nedtrappning finns i sikte. I landskapet pågår idag en utredning för att 

ge stora delar av behörigheten till riket gällande miljö- och livsmedels- samt 

veterinärärenden. Ett talande exempel år vår livsmedelslag som stipulerar, 

som första av sitt slag, att ändringar i rikets motsvarande lag, träder direkt i 

kraft också hos oss. I en motion i lagtinget föreslås att tillstånd för livsme-

delsföretagen slopas på Åland, för att avbyråkratisera proceduren för våra fö-

retagare. Det har dock redan verkställts, i och med att denna ändring har 

gjorts i finska livsmedelslagen. EU är ju måna om att alla medlemsländer och 

helst också regioner har likartade bestämmelser för att hindra snedvridning-

en av den kommersiella konkurrensen.  

En landskapsutredning som just i dagarna är aktuell gäller granskning av 

ÅMHM-verksamhet. Undertecknad har inte fått några förhandsbesked av den 

något försenade utredningen, dess analyser, resultat eller förslag. Vi får se 

vad domen kommer att bli: övernitiska tjänstemän eller hjälp och stöd till nä-

ringslivet och enskilda medborgare.  

Herr Talman!  Det som är säkert att vi lagtingsmännen kommer fortsätt-

ningsvis vara intresserade av pinnar och stenar, bullerövervakning, alkohol-

servering, tobaksrökande, torghandeln, kattkastreringar, allt mellan himmel 

och jord, allt vad ÅMHM har gjort. 
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Minister Katrin Sjögren, replik   

Herr talman! Det var ett belysande anförande om ÅMHM:s mångsidiga 

verksamhet. Problematiken med en pinne och en sten torde vara utrade-

rad eftersom tjänstemännen i ÅMHM följde gällande lagstiftning och 

den ändrade vi i samband med det här. Det är precis som ltl Lehtinen 

säger; man pekar finger som politiker men det är också vi som har an-

svaret att ändra lagstiftningen om den inte fungerar på ett bra sätt. 

 Ltl Rauli Lehtinen, replik 

Herr talman! Alldeles riktigt, det ville jag framföra en gång till här. Det 

är en viktig princip att man härifrån lagtinget tar sitt ansvar och inte 

lägger skulden på dem som verkställer. Det är en viktig princip, speciellt 

i arbetslivet men kanske också i militären.  

Talmannen 

Den anföra rättelsen noteras. Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Christian Beijar 

Herr talman! Vi socialdemokrater kommer inte att överge den nordiska väl-

färdsmodellen där allas rätt till vård, omsorg och utbildning och trygghet för 

alla är det viktigaste. Alla måste ha rätt till en utkomst som det går att leva på 

och behandlas utgående från sina förutsättningar.  

Redan för fem år sedan då jag höll socialdemokraternas gruppanförande 

sade jag att en del av våra kommuner kommer att få det allt svårare att upp-

rätthålla den lagstadgade verksamheten inom skola, vård och omsorg. Situat-

ionen nu har inte förbättrats utan försämrats, så behov av en service- och 

samhällsreform är nu akut. Landskapsregeringen nämner samhällsreformen, 

men vad det innebär får man nog inte någon riktig klarhet i.  

Den avgående regeringens budgetförslag för 2012 kan betraktas som ett 

grundmaterial för justeringar i samband med tilläggsbudget som den nya re-

geringen avlåter under våren. 

Landskapsregeringen skriver i budgetförslaget att det långsiktiga målet för 

socialpolitiken är att på ett hållbart sätt trygga den grundläggande välfärden 

med tillräckliga resurser för vård och omsorg samt att verka för social rättvisa 

och för minskade ekonomiska och sociala klyftor i det åländska samhället. 

Min uppfattning är att de ekonomiska klyftorna ökat i vårt samhälle. ÅSUB:s 

rapport ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet” från 2007 konstaterade att 

13,1  procent av alla åländska hushåll låg under den relativa fattigdomsgrän-

sen. Någon uppföljning av den rapporten har inte gjorts av landskapsrege-

ringen. Det är en är en svaghet. Där krävs krafttag.  

På min korta taltid ska jag nämna några områden inom social- och hälso-

vården. 

Äldreomsorgen: Här nämner landskapsregeringen om att utvärdera be-

hovet av lagstiftning om de äldres rätt till tjänster. Vi socialdemokrater har 

klart sagt i många år att det behövs en äldreomsorgslag för att kunna garan-

tera de äldres rätt till tjänster. Behovet av en sådan lag bekräftas hela tiden 

från olika håll. Nu senast genom en artikel i dagens lokalpress där Finlands 

seniorrörelse med Ålandskoppling utger en bok under titeln ”Äldre idag”. Där 

målet med det arbetet är att få till stånd en lag om äldreomsorg i Finland och 

på Åland där kvalitetskraven definieras och där det finns sanktionsmöjlighet-

er då vården brister. 
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Idag på Åland ansvarar kommunerna för äldreomsorgen, vilket är bra. Er-

farenheterna från äldreomsorgens privatisering i både Sverige och Finland 

visar att det är något som inte Åland skall syssla med. Privatiseringen har 

medfört att vinstintresset fått råda. Det medför att insynen minimeras, be-

gränsad kontroll och oklart ansvar. Personalen vågar inte påtala brister på 

grund av att risken för anställningstryggheten då hotas. Att se till människans 

bästa blir inte det primära och viktiga.   

Hälsovårdarberedskapen i skärgården: Där framgår av hälso- och 

sjukvårdsplanen, bilagd i årets budget, att den är på samma nivå som 2011 

och det tycker inte jag att är tillfredsställande. Vi måste få en hälsovårdarbe-

redskap i skärgården som garanterar skärgårdsbornas trygghet.  

Funktionshindrade: Arbetet för att jämställa de funktionshindrades 

villkor med andra måste hela tiden fortsätta på alla plan. I det sammanhanget 

är landskapsregeringens bidrag till Ålands handikappförbund för upprätthål-

lande av skyddad arbetsverksamhet viktig och måste prioriteras. Men i det 

sammanhanget vet jag från erfarenheter, från det som man brukar kalla fäl-

tet, att kommunerna som ersätter hälften av kostnaderna måste öka sina 

budgeterade medel för den här verksamheten för att kunna garantera sina in-

vånare som är i behov av Fixtjänst och dess tjänster.  

Överlag bör sysselsättning av funktionshindrade ses som en arbetsmark-

nadspolitisk fråga och inte en social fråga. 

Den offentliga miljön för de funktionshindrade är i många stycken inte 

handikappanpassad och där krävs ett samlat grepp för att komma tillrätta där 

landskapsregeringen, kommunerna och intresseföreningarna bör vara invol-

verade. 

Herr talman! Tredje sektorn: Tredje sektorns aktivitet inom olika områ-

den bl.a. det sociala är och blir allt viktigare och bör på allt sätt stödas. Olika 

projekt, ofta i kombination med EU-stöd, utvecklar den sociala verksamheten 

dels genom det personliga engagemanget, men framförallt röjer ny mark för 

viktiga nödvändiga verksamheter. Själv är jag engagerad i ett EU-projekt som 

finansieras fifty-fifty av europeiska socialfonden och landskapsregeringen. 

Projektet är Ålands Fountainhouse klubbhus Pelaren som är till för personer 

som har eller haft psykisk ohälsa. Verksamheten har visat sig motiverad och 

viktig och måste efter projekttidens utgång år 2012 nödvändigt få en garante-

rad finansiering.  

Allmänt när det gäller EU-finansiering borde det finnas resurser för att 

hjälpa de frivilliga organisationerna i arbetet att uppgöra ansökningarna, då 

det är ett avsevärt arbete som medför att de ideella organisationerna många 

gånger avstår att uppgöra och inlämna EU-ansökningar. På grund av det går 

Åland miste om en mängd EU-stöd. Hur man skall lösa det har jag för dagen 

inte något svar på men jag tycker ändå det är viktigt att i det här samman-

hanget nämna det.  

Herr talman! Slutligen vill jag uttrycka min tillfredsställelse att den psykia-

triska verksamheten flyttat till nybyggda utrymmen i anslutning till sjukhus-

området i Mariehamn. Det är min förhoppning att den psykiatriska verksam-

hetens därmed utvecklas och samordnas.  
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Minister Katrin Sjögren, replik   

Herr talman! När det gäller att kartlägga ekonomisk utsatthet på Åland 

så har den här landskapsregeringen inte gjort en ny utredning. Det är 

kanske rimligt att man gör en utredning vart femte år.  

Däremot har vi jobbat väldigt aktivt att ge mera i plånboken till dem 

som har minst. Vi har tagit fram en ny utkomststödslagstiftning som jag 

förutsätter att den nya landskapsregeringen ser till att syftet behålls i 

den lagen. En ensamförsörjare med två barn kan få upp till 170 euro 

mera i månaden. Vi har förbyggande utkomststöd för pensionärer tills 

garantipensionen träder i kraft. Vi har infört sjukpensionärer i ÅHS-

högkostnadstak, där de inte var med tidigare. Vi har sänkt högkostnads-

taket för barn, ungdomar och pensionärer.  

I barnomsorgslagen reglerar vi avgifterna på det sättet att det gagnar 

de familjer som har de minsta inkomsterna och de kan få avgiftsfri 

barnomsorg. Det är helt felaktigt att den här landskapsregeringen inte 

skulle ha gjort någonting. Jag utgår ifrån att nästa landskapsregering 

fortsätter.  

Ltl Christian Beijar, replik 

Herr talman! Det är säkert korrekt som minister Katrin Sjögren säger, 

och alla åtgärder som har vidtagits. Men vad jag avser är också en upp-

följning av den här rapporten. Ministern säger ju klart och tydligt att 

man inte har följt upp själva rapporten, men hon säger samtidigt att det 

är nödvändigt att man gör en ny utredning. 

Minister Katrin Sjögren, replik   

Talman! Utredning och utredning, vi har faktiskt gjort väldigt många åt-

gärder. Jag hoppas att det står om en ny utredning i den kommande 

landskapsregeringens handlingsprogram. Jag välkomnar verkligen en 

sådan utredning.  

Några ord om en samhällsreform, även fast alla i hela lagtinget skulle 

vara eniga så är det ett omfattande arbete. Det handlar om dialog, stra-

tegier och lagstiftning. Det är ett jätte mammutarbete att göra en sam-

hällsreform. Jag önskar den nya landskapsregeringen lycka till. 

Angående hälsovårdsberedskapen så var jag så sent som förra veckan 

och diskuterade just hälsovårdberedskapen med ÅHS-ledningsgrupp. 

Nästa steg är att chefläkaren ska sammankalla primärvården, akuten 

och alarmcentralen för att se hur man kan komma framåt i den här frå-

gan. Men frågan är inte helt lätt att lösa, ja om man har obegränsat med 

resurser, men så ser inte verkligheten ut i dagsläget. 

Ltl Christian Beijar, replik  

Herr talman! Både diskussionen om samhällsreformen och hälsovårds-

beredskapen är ju inte nya påfund och idéer. Det här har ju pågått under 

många år. Under den här fyra årsperioden borde landskapsregeringen 

ha hittat lösningar för hälsovårdarberedskapen i skärgården. De borde 

även ha konkretiserat mera och kommit med förslag till hur samhällsre-

formen ska genomföras.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 



  

156 

Ltl Margaret Lundberg, replik  

Tack, herr talman! Jag hade också samma funderingar om hälsovårdar-

beredskapen. Har ltl Beijar några funderingar på hur man ska trygga det 

här? Ska det vara lika i alla skärgårdskommuner? Problemet är att skär-

gårdskommunerna till sin uppbyggnad, struktur och avstånd från Mari-

ehamn ger väldigt olika förutsättningar. Jag har många år konstaterat 

att när man klumpar ihop skärgården till ett och samma område så 

kommer man ingen vart. Jag undrar vad ltl Beijar har för funderingar 

om det här? 

Ltl Christian Beijar, replik  

Herr talman! Ltl Margaret Lundberg känner mycket väl till att hälso-

vårdarberedskapen har diskuterats under många år, även när jag satt i 

ÅHS-styrelse och ledamoten själv var aktiv som hälsovårdare i Brändö. 

Då pågick också den här diskussionen. Avsikten och ändamålet är att 

skärgårdsborna skall erbjudas motsvarande service som man har på 

fasta Åland. Det är ju till den lösningen som vi måste komma.  

Ltl Margaret Lundberg, replik  

Det är ju väldigt tacknämligt om det är på det viset. Precis som jag sade 

så finns det väldigt olika förutsättningar i skärgårdskommunerna. Om 

man tänker på Sottunga med 100 personer, om man ska ha en heltäck-

ande beredskap dygnet runt så kräver det flera personer som har möj-

lighet att utföra det. Det strandar oftast på att kommunerna ändå är 

ganska olika och har ganska olika förutsättningar. Därför är det inte all-

deles enkelt att hitta en lösning. Vi har haft förslag och vi har försökt på 

alla sätt och vis, men det är inte enkelt att ha hälsovårdarberedskap för 

alla och lika för alla. Det är nästan en utopi att utgå från det.  

Ltl Christian Beijar, replik  

Herr talman! Jag tycker att Margaret Lundberg som är skärgårdsbo 

också måste utgå ifrån att alla skärgårdsbor på olika sätt ändå ska er-

bjudas samma service. Det måste också gälla hälsovårdarberedskapen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg 

Herr talman, ledamöter och andra åhörare! Jag börjar mitt anförande med 

ungdomsfrågor och specifikt om ungdomsrådet och ungdomsparlamentet. 

Jag var med i den parlamentariska gruppen som tog fram det ungdomspo-

litiska programmet och jag vill tacka alla övriga som var med och framförallt 

Lotta Angergård som med van hand lotsade oss runt alla de vanliga gryn-

norna i sådana här program. 

Från detta program utkristalliserade sig ett ungdomsparlament. I slutet av 

augusti satt jag här och besökte deras plenum. Att se ungdomarna ta plats här 

i talarstolen var nästan mäktigare än att få stå här själv idag, men bara näst-

an. 

Den 27 augusti fanns här ungdomar från nästan alla partier och även från 

socialdemokraternas samarbetsgrupp Röd Ungdom. 
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Parlamentet visade på en verklig uppryckning hos de politiska ungdomar-

na på Åland, och jag har sett enorma förändringar i självförtroendet hos de 

ungdomar som då tog plats här.  

Jag har förstås mest umgåtts med ungdomarna i Röd Ungdom, men jag 

menar inte enbart dem. Jag tror att alla som var här fick ett lite bättre själv-

förtroende den dagen. Samtidigt vet jag också att det var det hårda arbetet 

hos Röd Ungdom som till stor del såg till att mitt personliga men även social-

demokraternas val gick så bra. Det arbetet byggde delvis på ett självförtro-

ende som de fick i den här salen. 

Men för att komma till saken, jag satte mig ner med några ungdomar och 

frågade dem vad de ville få ut av ungdomsrådet, ungdomsparlamentet och 

vad det tyckte om skrivningarna i budgeten. De var alla nöjda med att parla-

mentet skall ordnas varje år, vissa ville till och med ha det lite oftare. Men de 

var väldigt klara med att det viktigaste är att den nya regeringen så fort som 

möjligt ger rådet ett officiellt mandat. För det är nu, i kölvattnet av valrörel-

sen, som det fortfarande finns ett momentum att ta till vara. Vi måste utnyttja 

energin hos de unga i samhället och smida medan järnet är varmt. Så jag vill 

tacka den avgående regeringen för dess jobb med den här frågan. Men jag vill 

samtidigt påminna oss som ska fortsätta med arbetet att om vi vill att ung-

domsparlamentet ska ha en mångsidighet och ett kunnande så måste vi också 

ge ungdomsrådet resurser att hitta alla intresserade och intressanta ungdo-

mar. För i mitt sinne har vi bara att vinna på att ge ungdomar en röst på de-

ras egna villkor. 

Avslutningsvis vill jag ta upp en sak angående målen i den sociala delen av 

budgeten. Det står så vackert att förebyggande arbete för att hindra psykisk 

ohälsa och ungdomars missbruk av droger skall ha stor betydelse. Då förstår 

jag uppriktigt sagt inte varför man i konsekvensens namn inte beviljat Kara-

teklubben Ogawa hyresfrihet under nästa år. Det handlar om småsummor i 

budgeten, speciellt om man ser till samhällsnyttan och det faktum att klub-

ben ställts inför en hyreshöjning på flera tusen procent utan egen förskyllan. 

Denna fritidssysselsättning är precis vad vi politiker konstant efterlyser. Den 

är drogförebyggande, ger social träning för unga, stimulerar fysisk och mental 

träning och den håller ungdomar borta från att bara driva på gatorna. Vi pra-

tar om en rätt så stor grupp ungdomar. Det är 60-70 barn mellan sju och tolv 

år gamla som får det förebyggandet arbete från oavlönade ungdomsledare. 

Skulle vi kunna driva igenom hyresfriheten så får vi ledamöter nöjet att 

kunna prata med landskapets innevånare utan att behöva skämmas. 

Det är det dags att visa att vi menar allvar med alla vackra ord om ungdo-

mars framtid. Tack. 

Minister Katrin Sjögren, replik   

Talman! Jag vill ändå påstå att vi tar barn och ungdomars väl och ve på 

väldigt stort allvar. Det har varit en röd tråd i hela social- och miljöav-

delningens arbete under den här mandatperioden. Vi har bl.a. gjort en 

kraftsamling för barn och ungdomars hälsa, vi har kartlagt behov, vi har 

kartlagt resurser, vi har lagt fram barnomsorgslag och vi har lagt fram 

en ÅHS-lag med ett barn- och ungdomsperspektiv. I mitt personliga ar-

bete är barn och ungdomars behov väldigt centralt. Att det finns fortsatt 

arbete att göra är helt självklart.  
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Ltl Igge Holmberg, replik 

Jag tvivlar inte alls på att barn och ungdomar är prioriterade hos de 

flesta av oss. Det här skulle just nu vara en sådan enkel lösning på en 

stor grupp människors problem En hyreshöjning, från 2 500 euro till 

17 000 euro, är relativt svår för en ideell förening att få det att gå ihop. 

Minister Katrin Sjögren, replik   

Talman! När det gäller hyressättningen i Bergsskyddet så är det en fråga 

för kansliavdelningen. Kansliministern får väl återkomma i morgonda-

gens debatt i så fall. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag vill egentligen tala om avfallshanteringen. Innan jag går in 

på det vill jag åter ta upp frågan om den mobila tandvårdsenheten och sär-

skilt dess uppgifter i skärgården. Av ministerns klargörande fick jag det in-

trycket att när tandvårdsenheten kommer till skärgården så ska den serva 

precis samma grupper som prioriteras inom ÅHS i övrigt, dvs. barn och unga 

och i viss mån äldre personer.  

Den information jag har är att den mobila tandvårdsenheten som finns 

förut var tillgänglig för alla skärgårdsbor. Om så var fallet så innebär det här 

en ny inriktning på verksamheten. Jag tycker nog att det vore viktigt att alla i 

skärgården hade tillgång till den här enheten. Det måste ju för människor 

som är i arbetsför ålder också vara en stor uppoffring att ägna en hel dag åt 

att fara till tandläkaren i staden för att kanske inte ens behandla utan gå en 

årlig tandkontroll. Jag anser att man i skärgården, med den mobila tand-

vårdsenheten, nog kan gå in för allmän tandvård. 

Herr talman! Avfallshanteringen har varit en fråga som har diskuterats 

mycket under den gångna perioden. Som aktiv på årsstämman för Ålands 

miljöservice, MISE, har jag haft tillfälle och ansvaret att diskutera de här frå-

gorna under många år. Det har varit många svåra beslut som har fattats både 

av årsstämmorna och även styrelsen har haft ett tufft uppdrag under många 

år. Senast idag avslutades en årsstämma. Jag tycker ändå att MISE är på rätt 

väg. Ett stort problem i det här sammanhanget är att ytterst få kan hålla reda 

på de olika ansvarsområdena och vem som gör vad inom avfallshanteringen. 

Från kommunal nivå är det mycket oklart vilket ansvar landskapsregeringen 

egentligen tar i den här frågan. Hela MISE har under den här perioden varit 

en mycket politisk fråga för regeringen, vilket på många sätt har förhindrat 

att MISE och kommunerna skulle ha haft ett gemensamt och framgångsrikt 

arbete med den avgående regeringen. Vi får hoppas på bättre tag när den nya 

regeringen kommer. 

MISE är ursprungligen och fortfarande en myndighet. Det är inte något 

bolag. MISE är en myndighet istället för att varje kommun ska ansvara att 

sköta om avfallshanteringen, dvs. hushållens avfall i kommunerna. Den myn-

digheten är gemensam för flera kommuner. Eftersom kommunerna, som in-

går i MISE, har olika behov av en sådan här infrastruktur så har det inte varit 

så lätt att sammanlänka alla intressen. Det har återspeglat sig i att man har 

försökt rationalisera system och hitta nya effektiva system, vilket i sin tur har 

kostat en hel del pengar både för MISE, brukarna och för dem som bor i de 
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kommunerna. Nu finns det ett mycket avancerat sorteringssystem, vilket är 

bra om man tänker på regeringens politik, att man ska förebygga uppkomsten 

av avfall och minska mängderna. Sortering är då nödvändigt. Det är många 

som drömmer om att vi kunde ha förbränningsanordningar på Åland, men 

Åland kommer aldrig att ha så mycket avfall att det ekonomiskt kommer att 

vara försvarbart. 

Den enda vägen för oss är att minska på avfallet, sortera det och återvinna 

och återanvända så mycket som möjligt.  

Det har nyligen kommit ut avfallsstatistik som utgår ifrån hur det såg ut 

2008, så det är lite gammalt. Man jämför 2004, 2006 och 2008. År 2004 

fanns ännu det berömda Ödanböle, som sedan stängdes någon gång under 

2005-2006. Avfallsmängderna har inte minskat i någon större omfattning. 

Uppenbart är att det s.k. farliga avfallet är väldigt litet. Det utgör ungefär 5 

procent av den totala mängden avfall som samlas in. Det är ungefär 30 000 

ton. Av det avfallet förs hela 60 procent bort och resten behandlas här på 

Åland på olika sätt. Det är möjligt att den här statistiken kunde förändras. Vi 

skulle behöva minimera soporna ännu mera. Den största sopmängden ansvar 

producentorganisationerna för och inte hushållen.  

Alla ni som läser tidningar vet att man från näringslivet på Åland är ytterst 

missnöjd med den lagstiftning som vi har och också i MISE är vi ytterst miss-

nöjda med de rådande förhållandena. Det måste en gång för alla redas ut vem 

som ska ansvara för tillsynen, för producentansvaret och vilken lagstiftning vi 

ska ha för att det ska fungera i framtiden. Nu övervältras faktiskt en hel del av 

ansvaret vad gäller producentansvaret på hushållen. Det är var och en av oss 

som sköter om att en stor del av avfallet från producenterna kommer till åter-

vinningsstationerna. Hur det ska lösas är inte någon lätt fråga. Man kan i alla 

fall inte göra som den nuvarande regeringen att man bara skyfflar detta ifrån 

sig och säger att det är någon annan som ska sköta det. Dessutom har land-

skapet ett register för företag. Företagen kan anmäla sitt producentavfall och 

att de är en producentorganisation. Men då befrias de från skyldigheten att ta 

hand om sitt avfall. Jag har varit en av motståndarna och sagt att vi inte ska 

ta på oss det här ansvaret, men man har gjort det i alla fall. Nu har man för-

sökt mer eller mindre tvinga in företagen i PROANS. Det är inte heller någon 

bra situation. Det måste vara regeringen och den övergripande myndigheten 

som reder ut det här. Det kan inte vara MISES ansvar. Alla andra kommuner 

som har stuckit från MISE slipper hela det här problemet.  

Herr talman! Här finns det mycket ännu att göra. Jag vill samtidigt säga att 

vi har ett mycket, mycket avancerat sorterings- och uppsamlingssystem åt-

minstone inom MISE. I de kommuner som har lämnat MISE vet jag inte hur 

det fungerar. 

Det är en jättebra start, men frågan om producentansvar måste lösas av 

den kommande regeringen. Tack.  

Ltl Margaret Lundberg, replik  

Tack, herr talman! Angående det som ltl Sundback sade om allmän 

tandvård för skärgårdsborna. Jag har för mig att det tidigare har funge-

rat så att man har tagit de prioriterade grupperna, barn, ungdomar och 

gravida m.fl. först, och sedan har man i mån av utrymme och möjlighet-

er tagit emot personer som har velat komma till tand vården. Det har 

varierat under årens lopp. Den grupp som vi nu har sett att definitivt 
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behöver tandvård är de äldre som helt enkelt inte orkar fara från Brändö 

fram och tillbaka till tandläkaren. Det har också visat sig att av den öv-

riga befolkningen så är det väldigt få som egentligen har velat ha tand-

vård. Man byter ogärna tandläkare om man har en tandläkare redan nå-

gon annanstans.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Så tycker jag att det ska vara, de prioriterade grupperna ska naturligtvis 

komma först också om man har allmän tandvård. Den resurs som finns 

över får användas av dem som vill ha den. Naturligtvis, om man vill sitta 

på färjan och åka till tandläkaren i Mariehamn, vi lever ett fritt land, så 

får man göra det.  

De äldre, enligt den här skrivningen som finns här, ska ju på fasta 

Åland tydligen ha den möjligheten med den mobila tandvårdsenheten. 

Då måste det ju vara givet att det ska vara så i skärgården också. Här 

behöver man göra en tydligare skrivning. Det ska väl inte vara ÅHS-

tandenhet som ska bestämma vem som ska ha tillgång till den här ser-

vicen. Det är ett politiskt beslut som måste fattas. 

Ltl Margaret Lundberg, replik  

Tack, herr talman! Den här ståndpunkten har varit att just de äldre har 

varit eftersatta. De har inte haft den här rättigheten. Varför skulle man 

inte ha det på fasta Åland också? Den här enheten blir ju mera mobil. 

Man behöver ändå ha ett utrymme där man kan ha det, så det har ju be-

gränsningar. Att det behöver finnas ett utrymme fick jag åtminstone in-

formation om när vi hade skärgårdsnämndens möte och det här diskute-

rades, vilket samtliga skärgårdskommuner som då var närvarande lo-

vade att ordna, om hon ordnade mobila enheter.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Katrin Sjögren, replik   

Herr talman! När det gäller den mobila tandvårdsenheten så utgår jag 

ifrån att det inte är färdigt diskuterat. Det har fungerat på ett bra sätt ti-

digare. Precis på samma vis som när läkare kommer ut i skärgården så 

har man prioriterat barn, unga och äldre först och sedan har man fyllt 

på vid behov. Det kommer säkert att fungera på samma vis inom tand-

vården nu. 

När det gäller avfallshanteringen så stämmer det inte att landskaps-

regeringen inte skulle ha haft några diskussioner. Vi har haft en intensiv 

dialog med alla parter i avfallshanteringen. Det som saknas är kanske en 

tvingande lagstiftning och där behöver vi revidera avfallslagstiftningen.  

Meningen med producentansvaret var att producenterna skulle bilda 

sin egen organisation, men man vägrade och då bildades PROANS. Alla 

är missnöjda när det gäller producentansvar för förpackningar, både 

kommunerna, medborgarna och företagen på andra sidan. Vi behöver 

renodla lagstiftningen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, ministern beskriver hur dålig situationen är med producentansvaret. 

Min uppfattning är att det har legat på ministerns ansvar. Men det är 
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onödigt att diskutera det mera. Det är någon annan som måste göra nå-

got radikalt på den fronten.  

Vad gäller jämförelsen hälso- och sjukvården och tandvården i skär-

gården så gör ministern ett radikalt fel. Vi har allmän hälso- och sjuk-

vård på Åland. Finns det hälso- och sjukvård i skärgården så är den till-

gänglig för alla. Sedan kanske man gör vissa prioriteringar eftersom re-

surserna är begränsade, men dit har alla rätt att gå. Däremot har inte 

alla rätt att gå till tandvården. Med den här mobila enheten blir det i så 

fall ett undantag och det stämmer inte överens med den lagstiftning som 

majoriteten i det förra lagtinget tog.  

Minister Katrin Sjögren, replik   

Talman! Lite mer om producentansvaret för förpackningar. När det gäl-

ler avfallshanteringen så tar kommunerna en väldigt, väldigt stor upp-

gift. Landskapsregeringens uppgift är lagstiftning och budget, fast det 

står i den gamla renhållningslagen att man ska handha den högsta led-

ningen, samtidigt som lagstiftningen inte är tvingande.  

När det gäller PROANS och förpackningsansvaret så är det inte så 

konstigt att det har varit ett större problem för MISE-kommunerna ef-

tersom största delen av företagen i dagsläget finns i MISE-kommunerna. 

De kommuner som är utanför MISE och PROANS är små kommuner. 

Det är en stor fråga för de stora kommunerna och MISE-kommunerna. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Lagstiftningen måste gälla lika, oberoende om det är små eller stora 

kommuner. Regeringen har inte klarat av den här frågan. Det är bara att 

konstatera att nästa regering måste ta itu med det här om vi ska få nå-

gon reda i det hela. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Rauli Lehtinen, replik 

Herr talman! När man startade MISE, under ledning av Lasse Wiklöf, så 

var det första och nästan det enda målet att man skulle få samordnings-

vinster. Det är därifrån som det har uppstått många tolkningar, när man 

försöker spara i personal och i ledning. Numera har styrelsen klargjort 

penningströmmarna och det börjar klarna vilka delar som är en myn-

dighet och vilka delar som är verkställande. 

Detta med förpackningar försökte MISE-styrelsen också göra på det 

viset synligt att man visade vilka grundavgifterna var. Då kom det fram 

att det var olagligt att visa förpackningarna och grundavgiften skilt. Vi 

själva i styrelsen kanske framkallade den här stora proteststormen.  

Jag håller med ltl Barbro Sundback att det här måste redas ut. Situat-

ionen har varit så konstig att handelskammaren, som den hette förr, var 

med och grundade PROANS. Sedan när man bytte namn så dög inte 

PROANS längre. 

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? 
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Diskussionen avlutas när det gäller social- och miljöavdelningens förvaltningsområde. 

Diskussionen avbryts här och återupptas vid plenum i morgon tisdagen den 22 novem-

ber 2011 klockan 09.30. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls den 22 november 2011 klockan 09.30. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Upprop. 29 ledamöter är närvarande. 

Föredras 

1 Val av lantråd enligt arbetsordningens 101 § (D 1/2011-2012) 

Vid plenum igår den 21 november 2011 har talmannen i enlighet med lagtingsordning-

ens 24 § föreslagit att lagtinget väljer lagtingsledamoten Camilla Gunell till 

lantråd.  Förslaget har enligt arbetsordningens 101 § bordlagts till dagens plenum. 

Enligt arbetsordningens 101 § ska den som föreslås till lantråd ha lämnat sitt samtycke 

innan ärendet föredras för lagtinget. Lagtingsledamoten Camilla Gunell har den 21 no-

vember 2011 lämnat sitt skriftliga samtycke.  

Lagtinget har nu att genom öppen omröstning ta ställning till talmannens förslag. Om-

röstningen får enligt 86 § arbetsordningen inte föregås av annan diskussion än om kan-

didatens valbarhet och valets laglighet i övrigt. Begärs ordet? Ingen begär ordet.  

Omröstningspropositionen ställs så att de ledamöter som godkänner talmannens för-

slag till lantråd röstar ja, medan de ledamöter som inte godkänner förslaget röstar nej. 

Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.  

I lagtingsordningens 24 § stadgas att om lantrådskandidaten vid en öppen omröstning i 

lagtinget har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, väljs han eller hon till 

lantråd.  Omröstning verkställs efter upprop.  

Jag ber lagtingsledamöterna Salmén och Asumaa att biträda vid omröstningen.  

Upprop.  

Vid omröstningen har avgetts 19 ja-röster, 8 nej-röster, 2 lagtingsledamöter har avstått 

från att rösta och 1 lagtingsledamot är frånvarande.  
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Lagtinget har alltså valt lagtingsledamoten Camilla Gunell till lantråd. I protokollet 

kommer det att antecknas hur var och en har röstat.  

Övriga medlemmar i landskapsregeringen kommer enligt lagtingsordningen 24 § att 

utnämns av talmannen i enlighet med ett förslag av lantrådet Camilla Gunell. 

Bordläggning 

2 Till Europeiska stadgan om lokal självstyrelse fogade tilläggsprotokollet om rätten att 

delta i de lokala förvaltningsmyndigheternas verksamhet 

Landskapsregeringens yttrande (RP 5/2011-2012-s) 
Republikens presidents framställning (RP 5/2011-2012) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 23 november 2011. Godkänt.  

Remiss, fortsatt behandling 

3 Förslag till budget för år 2012 

Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2011-2012) 
Budgetmotionerna nr 1-16 (BM 1-16/2011-2012) 

Diskussionen inleddes vid plenum igår den 21 november 2011 då den avbröts. 

Diskussionen förs i enlighet med den struktur som talmanskonferensen fattat beslut om 

och som tidigare har delats ut på ledamöternas bord. 

Först hålls diskussion om utbildningen och kulturavdelningen. Begärs ordet? 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Budgeten för 2012 har bilagts med en utredning om skillnader i 

kvinnors och mäns ekonomiska situation. För utbildningspolitikens del be-

rättar utredningen att utbildningsnivån i landskapet är på stigande, vilket är 

positivt och viktigt för vårt samhälles konkurrenskraft och utveckling. Ut-

bildningsnivån för kvinnor ökar mer än männens när det gäller examen över 

grundnivå. Det blir intressant att följa utvecklingen och se om vi snart får ef-

fekt på både löneklyftor och tillgång till beslutsrum. 

Utbildningspolitiken tar ett steg framåt med ett förslag att en planerare 

tillsätts för att verkställa planeringen av den samordnade sjöfartsutbildning. 

Tanken är att den lärarkompetens och de stödresurser som Michael Sars, si-

mulatorerna och sjösäkehetscentret ska samordnas till en effektiv helhet. 

Manskapsutbildningen ska fortsatt höra organisatoriskt till Ålands gymna-

sium och befälsutbildningen till högskolan på Åland. Men marknadsföring 

och nyttjandet av gemensamma resurser samordnas. Det ska finnas en tydlig 

och rak utbildningsväg från manskap till befäl. 

Nya tankar om hur Ålands folkhögskola kunde utvecklas är under arbete. 

Direktionen kommer vid nyår att presentera sitt förslag för att öka vår folk-

högskolas attraktion och bredda dess uppgift.  

Ålands gymnasium är en ung organisation som inledde sin verksamhet den 

första augusti i år. Ett ambitiöst arbete pågår för att skapa en gemensam 

skolkultur, ett arbete som kräver både tålamod och ansvarstagande av alla. 

Problemen med periodiseringen har inringats och åtgärder vidtas för att 

åtgärda barnsjukdomarna och för att förenkla systemet.  

Åland är som bekant ett insulärt samhälle. Vårt läge på ö omgiven av vat-

ten ställer extra höga krav på vår utbildningspolitik. Målet med Ålands gym-

nasium är att erbjuda en bred gymnasieutbildning och med möjligheter till 

individuella lösningar. Varje studerande ska ha en personlig studieplan som 
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innehåller vad som ska avklaras för att önskad examen och kompetens ska 

uppnås.  

En prioritering i budgeten är att studerande med särskilda behov ska er-

bjudas ett utökat utbud av studieplatser 2012. Genom att inleda ett nytt spe-

cialinriktat utbildningsprogram som förbereder för yrkesverksamhet inom 

teknikområdet så uppfylls den målsättningen, åtminstone delvis. 

När det gäller högskolan är ambitionen att det kommande utbildningsavta-

let ska byggas upp som ett mål- och resultatavtal. Målet och resultaten disku-

teras att omfattas antalet utexaminerade och hur attraktiva de studerande är 

på den åländska arbetsmarknaden, som några exempel. 

För grundskolans del kommer organisationen på avdelningen i högre grad 

att möjliggöra ett utvecklat arbete med tillsyn. Målsättningen är att alla elever 

i grundskolan ska få likvärdig allmänbildande utbildning som ska ge en god 

grund för fortsatta studier.  

Andra prioriterade områden är barns ohälsa och förebyggande arbete för 

att förebygga depression, stress och missbruk. 

Under året kommer en utveckling att ske inom den nätbaserade undervis-

ningen och också nya arbetssätt. Det kommer att ske på alla stadier. 

Ungdomslotsen föreslås fortsätta. Herr talman, det var i korthet om ut-

bildningspolitiken. 

När det gäller kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken så är jag glad att fort-

satt kunna presentera en budget där de här områdena i stort sett tilldelas 

medel på oförändrad nivå. Det är en klok politik eftersom barn, unga, vuxna, 

äldre och alla behöver stimulans och utveckling både kroppsligt och själsligt. 

Kultur i skärgården och kultur i vården blir fortsätta fokusområden för 

Kulturdelegationen. 

Världens säkert mest intressanta sjöfartsmuseum öppna dörrarna våren 

2012. Det är en efterlängtad satsning som kommer att bredda bilden av sjö-

farten, även med berättelser om livet på landet med kvinnorna och barnen 

och också med motorsjöfart. 

Besökscentret i Bomarsund föreslås ett anslag om 1,5 miljoner för fortsatt 

förverkligande. Målet är att skapa ett internationellt intressant besöksmål 

som lyfter fram Bomarsunds historia samt demilitariseringen och neutrali-

seringens uppkomst. 

För Eckerö post- och tullhus föreslås 40 000 euro för att möjliggöra fort-

satt verksamhet och verksamhetsledning. En utredning kring förutsättning-

arna att bilda en stiftelse behöver göras för att säkra långsiktig verksamhet 

och drift.  

En stiftelse är också ett av alternativen som diskuteras för den framtida 

förvaltningen och kommersialiseringen av champagnefyndet.  

I budgeten begärs fullmakt för att Jan Karlsgårdens värdshus ska avyttras 

liksom gästhamnen i Kastelholm. Vi begär fullmakt för att sälja lägergården 

vid den så kallade Vargstensslätten i Långbergsöda i Saltvik. Dessa finns, herr 

talman, under kansliavdelningens ansvarsområde. Men eftersom driften 

sköts av utbildningsavdelningen så vill jag för säkerhets skull uppmärksam-

göra lagtinget om att det här är förslaget. 

Landskapsregeringen har arbetat fram en fornminnesförordning som trä-

der ikraft 1.12.2011. Under 2012 kommer registreringsarbetet med anledning 

av den nya lagen att slutföras.  
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Under 2012 föreslås också att arbetet med en ny basutställning inleds. År 

2012 är även jubileumsår för självstyrelsen, vilket kommer att uppmärksam-

mas. En planeringsgrupp arbetar med att ta fram ett förslag. 

Herr talman! Idrottspolitikens betydelse är liksom kulturen svår att vär-

dera pengar och vilket värde det egentligen ger till samhället. Fri bildning, 

kursverksamhet, föreningsliv, ligafotboll och motionsgymnastik är några ex-

empel på verksamheter som ger samhället ett mervärde på många olika sätt. 

I budgeten på 2012 föreslås ett anslag på 30 000 euro för Ålands volley-

bollförbunds medverkan i PAF-Open 2012. 

Allt fler kulturyttringar och idrottsverksamheter utvecklas och bolagiseras. 

Olika former för hur landskapet kan stimulera utvecklingen hoppas jag att 

diskuteras och utvecklas vidare. Tack för ordet, herr talman.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Som jag sade tidigare när vi inledningsvis debatterade det 

här budgetförslaget, har vi, när vi räknar ihop skolorna Ålands lyceum, 

sjömansskolan, yrkesskolan, hotell- och restaurangskolan, vårdinstitutet 

och handelsläroverket, noterat att det var en kostnad på lite över 13 mil-

joner i bokslutet för 2010. Nu ser vi att kostnaderna för Ålands gymna-

sium är 16,7 miljoner. Det är en ökning med 3,6 miljoner.  

Vi ska be att få titta på det här i finansutskottet, men kanske mi-

nistern har några förklaringar. Naturligtvis har vi inte inkluderat natur-

bruksskolan i den här jämförelsen, för den lades ned under ministerns 

ledning. Men för att få det jämförbart använde vi de övriga sex skolorna, 

när vi jämförde bokslutet. Hur kan det komma sig att kostnaderna är så 

väldigt mycket högre än vad det har varit tidigare för motsvarande ut-

bildning? 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Kostnaderna har inte stigit för Ålands gymnasium. Tvärt 

emot har man hållit sig exakt inom de ramar som har getts. Målsätt-

ningen är att på sikt också följa det som man i lagförslaget har sagt, 

nämligen att man långsiktigt ska hitta en besparing i effektivering. Det 

finns inte den effektiveringen nu omedelbart, eftersom en omorganise-

ring leder till att det finns tjänstemän som är nära pensionering, som får 

ha sina tjänster kvar tills man går i pension och så vidare. Det är helt av-

talsenliga förmåner. Men självklart är det välkommet att finansutskottet 

granskar utgifterna för Ålands gymnasium. Men Ålands gymnasium har 

hållit sig inom givna ramar. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Så hoppas jag också att det är. Det är ju det som är problem generellt, 

inte enbart för utbildningsavdelningen. Det är oerhört svårt att jämföra 

budgeterna bakåt i åren och se vad som är vad. Det blir givetvis, av na-

turliga orsaker, speciellt svårt när det har gjorts en omorganisering. Vi 

har försökt räkna väldigt noggrant och kommit fram till den här stora 

kostnadsökningen, men det är mycket möjligt att det saknas något. Jag 

tänkte om ministern kunde förklara rent sakligt vad den stora kostnads-

ökningen beror på när man jämför bokslutet för de sex skolor som de 

facto, i dagens läge, utgör Ålands gymnasium.  
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Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Några exempel på det är att Ålands gymnasium, trots att 

man hållit sig inom ramen, nu inhyser läroavtalsutbildningen, som har 

varit utanför tidigare. Vuxenutbildningen är också helt och hållet inom 

Ålands gymnasium och den har tidigare varit utanför. Man kommer 

också att handha hela ansökningshanteringen när man söker till skola, 

det har AMS tidigare haft hand om. Så det finns många bitar som Ålands 

gymnasium i dag gör mer än vad de separata skolorna tidigare har gjort.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Herr talman! Minister Britt Lundberg nämnde att Eckerö post- och tull-

hus ska ombildas till en stiftelse. Under nuvarande förvaltningsform har 

det inte hänt så mycket i utökningen av post- och tullhuset. Räknar man 

med att det ska bli någon annan aktivitet eller mera aktiviteter om det 

ombildas till en stiftelse? 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! För Eckerö post- och tullhus har vi jobbat med en lösning 

på både kort och lång sikt, därför att vi anser att det är väldigt viktigt att 

den verksamhet som bedrivs också fortsätter att bedrivas, att det inte 

blir uppehåll i turistströmmar och aktiviteter där. Medlen som finns i 

budgeten under kultur- och utbildningsavdelningen, som tidigare har 

varit under kansliavdelningen, handlar om möjligheter att ha utställ-

ningar och bedriva verksamhet där sommaren 2012.  

Men det jag sa i mitt anförande, är att det sen behöver föras en dis-

kussion om framtida drift och hur man ska hantera det. Det som Eckerö 

kommun och direktionen för Eckerö post- och tullhus har framfört är att 

man gärna skulle se det i form av en stiftelse, där olika företagare, Eck-

erö kommun och landskapet skulle ingå. Det här behöver man i så fall 

utreda, om det finns hinder för landskapet att samarbeta med vissa före-

tag och om fastigheten i så fall också ska ingå i stiftelsen och så vidare. 

Det tycker jag i så fall att man behöver gå vidare på, om man inte hittar 

någon annan organisationsform som man tycker är enklare och effekti-

vare.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Herr talman! Det låter ju väldigt bra och jag hoppas att det i verklighet-

en blir på det här viset. Nu har det varit en viss aktivitet i post- och tull-

huset tack vare att vi haft en duktig entreprenör som har hållit fart i 

verksamheten. Annars skulle det kanske stått tomt. Jag hoppas nu, efter 

den förklaring som minister Lundberg ger, att verkligheten också blir på 

det viset. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det hoppas jag också. Den entreprenör som på ett fram-

gångsrikt sätt blåst liv i Eckerö post- och tullhus, har även varit med på 

ett mycket ambitiöst sätt och också jobbat för att arbetet ska gå vidare. 

Vi har också involverat några företagare som vi hoppas att ska se poten-

tialen i Eckerö post- och tullhus och också vill arbeta vidare.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Herr talman! Vicelantrådet Lundberg berättar om åtgärder som man 

tilltar för att bota barnsjukdomar vid Ålands gymnasium. Vilka åtgärder 

handlar det här om och när tror vicelantrådet att Ålands gymnasium har 

tillfrisknat?  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Organisationen Ålands gymnasium är egentligen tre olika 

bitar som man lätt blandar ihop. Det ena är det att vi har genomfört en 

strukturreform som Ålands gymnasium, där vi alltså har skapat två sko-

lor under en myndighet. Men året före har det också införts ett periodi-

seringssystem och det är egentligen kanske periodiseringssystemet som 

varit det största problemet. Det hör egentligen inte så intimt ihop med 

själva omorganiseringen, men omorganiseringen har så att säga fått lida 

av periodiseringen. Det tredje är läraravtalen, som av lärarna kräver ett 

nytt sätt att arbeta i och med att man har helhets arbetstid.  

Det finns egentligen tre olika bitar, som är lite skilda ifrån varandra, 

men som ändå ingår i en helhet. När det gäller periodiseringen, som jag 

nämnde, har man bland annat analyserat och kommit underfund med 

att man har gjort det periodiseringssystem man haft onödigt omständ-

ligt. Man har kopplat ihop det för hårt med Ålands lyceum. Man kan 

göra det mera separat för yrkesutbildningen och på det sättet få en en-

klare modell och det här tror jag kommer att underlätta. Vi skriver i 

budgeten att nästa års schema ska vara klart i juni. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! I budgeten finns ett moment särskilda åtgärder i anled-

ning av vrakfynd. Vicelantrådet berörde det här. Det tycker jag är ett 

mycket märkligt moment. De här champagne- och öl fynden, har man 

inbillat sig att man kan tjäna pengar på, skapa PR och det senare är sä-

kert riktigt. Då ska vi alltså ge hundra tusen till regeringen, för att skapa 

någon slags byråkratisk organisation, stiftelse nämndes det, som ska 

förvalta och kommersialisera champagne- och öl tillgångarna. Myndig-

heter förvaltar, stiftelse är icke vinstdrivande, bolag är kommersiella. 

Vad är det här för någonting? Hur mycket pengar inbringar det här? 

Tills vidare har hela regeringens champagneprojekt gått på minus, tyck-

er jag. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Just det ekonomiska nettot, rent fysiskt, är lätt att se att 

det kostar mer än vad inbringar så här långt i alla fall. Däremot finns det 

ett stort mediaintresse. Åland har lyfts fram på världskartan och det 

finns också ett intresse och en potential i att utveckla Åland både kulina-

riskt och turistmässigt, om man har hanterat den här champagnen på 

rätt sätt. 
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 Jag förstår mycket väl att man är konfunderad över det här momen-

tet och där ser jag också gärna att finansutskottet fördjupar sig lite extra 

i det. Problematiken här är det att vi i tilläggsbudgeten fick medel för att 

tillsätta en person, som skulle jobba med avknoppningen av kommersia-

lisering för champagnen. Jag tror att vi alla är överens om att den inte 

hör hemma inne i landskapsregeringens förvaltning. Problematiken är 

att den här personen ännu inte är tillsatt. Det finns egentligen inte män-

niskor som kan jobba med här, så det är ett förslag att på något sätt ska 

ta fram någon form av organisation och förvaltningens organisation är 

en stiftelse och en stiftelse behöver ett grundkapital. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Socialdemokraterna var emot hela tankegången som man 

hade förra gången. Spontant måste jag säga att jag är emot hela det här 

sättet att hantera den här frågan. Om champagnen och ölen ska sälja, 

ska den säljas av någon som har sådana uppdrag och fortfarande är väl 

nog PAF det bästa alternativet. Regeringen ska ge direktiv om man på 

något sätt önskar styra det här. På vilket sätt skulle en särskilt juridisk 

person klara av den här kommersialiseringen? Stiftelser är ju icke-

vinstbringande organ enligt lagstiftningen. Och vad ska det inbringa, 

tills vidare är det ju mest utgifter. Här är det hundratusen till. Är det ett 

bra och effektivt sätt att sköta skattebetalarnas pengar? För att man ska 

få glänsa lite i champagnesammanhang. 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Ingenting hindrar att det blir Ålands penningautomatföre-

ning eller någon annan organisation eller någon annan organisation 

som övertar det här, vad vi vet. Det finns säkert juridisk och det finns 

säkert lagstiftningsknoppigheter som behöver tittas på ytterligare innan 

så sker. Men framför allt behöver det ju finnas intresse från deras sida 

också, vi kan inte bara kräva det av dem. Men inga dörrar är överhuvud-

taget stängda, och om jag minns rätt så står det inte stiftelse i skrivelsen, 

utan det står en organisation. Men det vad förvaltningen för fram och 

det vad man tycker från förvaltningens sida är att det bör vara en stif-

telse. Det kan man säkert förklara tydligare också för finansutskottet vad 

man menar med det. Det som vi särskilt vill med det här nu är att det 

ska föras över till en annan organisation och föras bort ifrån landskaps-

regeringen. Det är möjligt att de här medlen inte behövs i den här om-

fattningen. Men om det skulle vara så att förvaltningen får det förslag 

som man tycker är det klokaste och som också har fått hjälp av en juri-

disk byrå att komma fram till, när de gäller alla delarna att en stiftelse 

skulle vara det bästa, då behövs ett grundkapital och därför har vi fört in 

det här.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Minister Lundberg pratade om lägergården på Vargstens-

slätten, som sammankopplas med museibyrån, så det kanske skulle vara 

klarläggande att säga att det i folkmun kallas Maritas lekstuga, så folk 
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vet vilket hus vi pratar om. Jag stöder att man säljer det, för det har inte 

funnits någon verksamhet på långa tider, eller nästan aldrig. Det har 

funnits efterfrågan från lokala förmågor att få använda huset och jag 

hoppas att det kan gå vidare med den här skrivelsen. Men vad jag und-

rar är om museibyrån kommer att fortsätta eller återuppta verksamhet-

en i stenåldersbyn? Jag har inte hittat någon text om det. Den har ju 

också så att säga varit ett slags nerlagt besökscentrum.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Bakgrunden till att vi föreslår en försäljning av den här lägergården, är 

att det finns en förhoppning om att privata krafter ska lyfta fram det här 

fornminnesområdet och också turistiskt utveckla det på olika sätt. Vi 

tror att det kommer att kunna finnas intresse för det och det är därför vi 

också föreslår det. Det tror vi att är bra. När det gäller museibyråns 

framtida ambitioner för stenåldersbyn finns det, åtminstone inte i den 

här budgeten, sådana ambitioner. Orsaken till att det inte varit så stor 

verksamhet där den senaste tiden, är helt enkelt resursbrist. Det har 

sparats in medel och när man sparar in måste man sluta göra någonting 

och det var redan under förra regeringen som man avvecklade arbetet i 

stenåldersbyn.  

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Men samtidigt har man pengar i budgeten för ett nytt be-

sökscentrum, som man vill bygga upp på ett annat ställe. Man borde 

först ta vara på det man har och sköta det innan man börja satsa på nya 

projekt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg, replik 

Herr talman! Jag blev lite rädd när jag hörde allt tal om utbildning en-

bart för arbetsmarknaden i högskolan. Kan det inte vara så också att in-

dividens behov borde ses på. Bara som ett exempel kan man kanske 

tycka att Viking Line inte behöver filosofer, men däremot kanske värl-

den behöver det. Inte kan ju arbetsmarknaden vara det enda styrmedlet 

för vad människor ska studera vid högskolan. 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Det som ltl Holmberg hänvisar till är olika exempel som 

nämndes på vad som kunde ingå i ett mål- och resultatavtal, vilka mät-

bara delar. I förordningen för Högskolan på Åland finns uppräknat vilka 

områden som vi har utbildning inom och det finns sju olika utbildnings-

linjer på högskolan. Det är en yrkesutbildning, det är det vi ska komma 

ihåg, att det är en yrkesutbildning på högre nivå som bedrivs i vår högs-

kola där man utbildar sjukskötare, där man utbildar sjöfolk, ekonomer 

och restaurangpersonal. Det är de utbildningslinjer som finns just nu 

och filosofi, vad jag vet, hör inte riktigt hemma i den praktiska yrkesut-

bildningen. Det är väl möjligen öppna högskolan som har erbjudit kur-

ser i filosofi. 
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Talmannen 

Replikväxlingarna är avslutade. 

Ltl Göte Winé 

Herr talman! Idag är det i stort sett omöjligt att få ett jobb utan utbildning. 

Och tyvärr har vi ett antal ungdomar som idag har svårt att få en utbildnings-

plats. Vad beror det då på? En av orsakerna är den tidigare nedläggningen av 

naturbruksskolan. På ett sätt förstår jag nedläggningen av naturbruksskolan, 

för det var ju inte så mycket elever just då. Jag tror det var hösten 2007 som 

jag stod här i lagtinget och sa att lägger man nu ner planerna för struktur -07 

så tar man också livet av naturbruksskolan. Jag fick då repliker på att så nog 

inte är fallet med planerna kring naturbruksskolan. Men så blev det i alla fall 

till slut. 

Det som är synd med att man la ner naturbruksskolan just då de började 

våga tänka nytt, för en ny inriktning och till en grupp som det behövdes ut-

bildningsalternativ för. Det är nämligen så att jag upplever att det finns ett 

stort behov av mer praktiskt inriktad utbildning. Tyvärr känns det som våra 

utbildningsalternativ på Åland idag blir allt mer teoretiska. Och det passar 

inte alla.  

Efter att jag våren 2009 uppmärksammade utbildningsavdelningen med 

att det kommer fler unga med anpassad läroplan ut ur grundskolan så starta-

des yrkesstarten, vilket jag är tacksam över. Det har varit en räddning för 

jättemånga ungdomar. Men man skall inte tro att det är lösningen, för yrkes-

starten är ingen yrkesutbildning, utan mer ett förberedande år inför gymna-

sialstadiet. Eller ett så kallat mognadsår som jag brukar kalla det. Och här, 

herr Talman, behöver man nu se vad man kan erbjuda för utbildningar för de 

unga vars styrka är det praktiska framom det teoretiska. 

Istället för att avveckla så behöver man se vad man kan utveckla istället. 

Strukturreformen inom gymnasialstadiet var behövlig men kanske man 

borde tagit mer tid på sig, och också sett på utbildningsalternativen och re-

surserna där. För vad vill egentligen utbildningsavdelningen med yrkesstar-

ten nu? Samtidigt som man inte har en optimalt fungerande folkhögskola 

idag? Två utbildningar till en och samma målgrupp. Eller för vem inriktar sig 

Ålands folkhögskola? Vicelantrådet berättade i sitt anförande här att direkt-

ionen för folkhögskolan nu jobbar för att våga tänka nytt och se över folkhög-

skolans framtid, vilket jag tror är bra. För hur många elever har man där idag 

som är under 20 år? En ganska viktig sak som jag tycker utskottet kan ägna 

lite tid åt. För verksamhetsutgifterna för Ålands Folkhögskola är ändå över 1,1 

miljoner. Jag har inget emot värdegrunden en folkhögskola står för. Men nu 

när man går mot kärva tider ekonomiskt så är det viktigt att man ser vart vi 

lägger våra pengar. 

Jag ser en av folkhögskolans viktigaste verksamheter som ett mognadsår 

innan man börjar gymnasialstadiet. Jag vet att det tidigare fanns skrivningar 

om att man kunde läsa upp sitt grundskolebetyg där. Fina ord som bara var 

svart text på ett vitt papper och inget mer. För det kunde man sen inte göra i 

alla fall. Nu är den texten borta så nu kan man inte kräva det heller. Var finns 

möjligheten att läsa upp grundskolebetyget idag? 

Jag jobbar själv inom föreningen Ung resurs som idag driver Katapult och 

där ser vi att det finns ett behov och ett intresse att läsa upp grundskolebety-

gen. Vi behöver se över vad man erbjuder våra unga för utbildningsalternativ 
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idag, för det är till studier man skall söka. Jag kommer ihåg när jag för unge-

fär ett år sen blev intervjuad i radion och reportern frågade mig om inte ett 

alternativ var att utöka platser på Katapult. Jag måste då säga att man inte 

ska sträva efter att unga ska bli arbetslösa, eftersom Katapults uppgift är att 

sysselsätta unga utan jobb eller studieplats.  

Därför måste vi ha en bättre plan än den som är nu. Vi har platser för unga 

som behöver ett mognadsår, men det fungerar inte riktigt. Vi har folkhögsko-

lan, som om jag förstått det rätt, inte har så många sökanden idag. Sen har vi 

yrkesstarten som man satte in, men glömde personalen. Man har en ansvarig 

för yrkesstarten idag och det är allt. Vad händer om personen blir sjuk, vem 

drar den utbildningen då? 

Herr talman, vi har kärva tider ekonomiskt, men vi får inte spara in på de 

unga som har det tungt med sina studier på gymnasialstadiet. Inom grund-

skolan har man alltmer börjat jobba med att ge allt fler hjälp att komma ut ur 

grundskolan. Ja, t.o.m. så att man ger elever s.k. nådefemmor, vilket innebär 

att man ger eleverna godkänt i ett ämne för att de ska få gå ut grundskolan 

istället för att ha dem kvar ett extra år. Men sen när de kommer till gymnasi-

alstadiet så försvinner nästan allt stöd vilket gör att de inte klarar av sina stu-

dier inom gymnasialstadiet och hoppar av sina studier och hamnar utanför 

vårt skolsystem. Då är det stor risk att man börjar må psykiskt dåligt. 

Jag fick nyligen en fråga av en tidigare lagtingsledamot som undrade var-

för det finns så många ungdomar mellan 20-30 år som idag är arbetslösa. Jag 

är övertygad om att en av orsakerna är att man börjar skolan, man hoppar av 

och efter det har det inte funnits någon som fått in dem i skolsystemet igen. 

Jag har i tre år jobbat som ungdomslots och upplevt många sådana ungdo-

mar, som är svåra att få in i utbildning, i sysselsättning. Talman, man bör se 

över hur man kan få fler praktiska utbildningar inom gymnasialstadiet. Nu 

har jag hört att det ska komma en VVS utbildning på gymnasialstadiet, vilket 

jag välkomnar. Här är det nu viktigt att vi verkligen ser vad vi kan ge för yr-

kesutbildningar på Åland i framtiden.  

En till satsning som jag lovordar och tycker är bra, det som vicelantrådet 

nämnde i sitt anförande, är den satsning på unga med behov av särskilt stöd. 

Det är bra och mycket välbehövligt. 

Avslutningsvis lite kort om idrotten på Åland. Alla föreningar som lyfter 

PAF bidrag ska ha alkohol- och drogpolicy. Det var en idé från tidigare som 

idag fungerar bra, vilket gläder mig. Man har också en bra tillsyn från ÅIF. 

ÅIF har en bra organisation som utvecklar och säljer idrotts Åland på ett 

mycket bra sätt. Därför tycker jag det är beklagligt på hur det nu gavs pengar 

till fotbollsföreningen Åland United. Pengarna borde i så fall ha kommit från 

ÅIF och inte från någon gräddfil av en eller två ministrar. Tror också att ÅIF 

kanske skulle kunnat villkora det bättre samt följa upp det bättre. Det här ger 

fel signaler till andra idrotter. Överskrider man budgeten och har de rätta 

kontakterna så kan man få extra stöd ändå. Och det här tycker jag är olyck-

ligt. Vi har ett idrottsförbund som ska fördela pengar och kunna låna ut 

pengar. Här ska man verkligen gå genom idrottsförbundet och inte på det här 

sättet. Jag tycker man kunde gjort det annorlunda. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag vill påpeka att naturbruksskolans ledning nog har un-

der säkert de senaste tio åren, kanske längre, fört fram förslag och också 
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genomfört många olika nya linjer utan att det gett resultat i ökat rekry-

teringsintresse. Vi gjorde en noggrann genomgång av fyra årskullar på 

hela Åland när det gällde hur man har tänkt söka. Det fanns fyra ung-

domar på fyra årskullar som sa att de kanske kunde tänka sig att söka 

till Ålands naturbruksskola och de linjer som då fanns och de linjer som 

fanns under diskussion.  

Jag tror inte att det är riktigt ärligt att framföra att en teoretisk omor-

ganisation skulle leda till en blomstrande treårig gymnasieutbildning 

när hela Norden konstaterar att treårig gymnasieutbildning för natur-

bruk är fel både i ålder och i omfattning. Däremot finns det väldigt 

mycket möjligheter med samordning, med flexibilitet och möjligheter 

till praktiska utbildningar även inom jordbruk, att hitta varianter inom 

Ålands gymnasium, där det förstås också kommer att krävas samarbete 

med andra skolor. 

Ltl Göte Winé, replik 

Herr talman! Kan hända att jag var lite otydlig och vice lantrådet Lund-

berg missförstod. Jag har full förståelse för nedläggning genom att det 

är få elever. Men som jag sa tidigare, struktur -07 skulle med en praktisk 

omorganisation ha kunnat fungera bättre än den teoretiska. Jag tittar nu 

heller bara på jordbruket, utan jag vet också att man tittat på skogsma-

skinförarutbildning och lite fler kortkurser och nya alternativ. Jag har 

full förståelse att naturbruksskolan lades ned, men tidpunkten var 

olycklig. Det är ingen kritik på det sättet, men tidpunkten var olycklig, 

eftersom vi har en viss del av ungdomar som det skulle ha passat bra in 

för. Idag får vi kanske inte in dem på den utbildning de skulle vara bäst 

lämpade för.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Även skogsmaskinsutbildningar har vi gått igenom och 

även diskuterat med ungdomar. Det fanns inte en ungdom som var be-

redd att gå en treårig gymnasieutbildning för att bli skogsmaskinförare, 

men däremot ville man gärna ha en kurs. Även detta är utrett.  

VVS-utbildning kommer som en ny praktisk utbildning, som också 

nämndes här. När det gäller yrkesstarten har Ålands gymnasium ett 

femårigt uppdrag att planera den på ett effektivt och bra sätt. Men det 

kommer också att göras i samarbete med Ålands folkhögskola, därför att 

yrkesstarten egentligen inte är en gymnasieutbildning. Möjligheten är 

att det kanske blir Ålands folkhögskola som framtiden kommer att stå 

värd för den. Men det är ännu öppet. När det gäller genomgången av 

ungdomar med svaga betyg, är det nog också gjord men inte analyserad, 

så här finns ett arbete kvar göra. Min övertygelse är att det inte finns en 

enda ungdom på Åland som inte har någon styrka. För mig blir det ett 

frågetecken kring hur man då kan ha betyg med enbart femmor. Då 

tycker jag att vi borde jobba för att de styrkor man verkligen har också 

skulle synas på betyget.  

När det gäller Åland United fanns det ett datum och man ville ha laget 

kvar i ligaspel. Det skulle varken Ålands idrottsförbund eller någon an-

nan ha klarat av under den tidsramen. Men Ålands idrottsförbund har 

varit involverade i beslutet. 
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Ltl Göte Winé, replik 

Tack herr talman! Det låter bra att man ser långsiktigt på yrkesstarten, 

för det är någonting jag tror på. Jag håller med i att den inte är en gym-

nasieutbildning, utan en förberedande utbildning. Det var det jag sa i 

mitt anförande, folkhögskolan och yrkesstarten riktar sig lite till samma 

målgrupp. Det är bra att man tittar på det. Det kan finnas någonting 

man kan sammanföra eller hur man ska göra det. Jag hoppas också att 

man tittar på den möjligheten att man kunde läsa upp grundskolebety-

get, att ungdomarna får den behörigheten där. För vad jag har förstått 

har de inte den behörigheten där i dag. Det är någonting som är viktigt.  

Om pengarna till Åland United. Visst, det fanns ett datum, men 

Ålands idrottsförbund kunde ha gjort någonting. Jag tycker fortfarande 

att det är olyckligt och det skulle ha kunnat diskuteras och gått vidare. 

Det ger fel signaler till andra idrottsgrenar och kan uppfattas som om 

alla inte blir behandlade på lika sätt. Det är någonting som är olyckligt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Margaret Lundberg 

Tack herr talman! Jag har tittat lite på budgeten när man ser till de mål som 

landskapsregeringen har uppställt, kan vi se att fortbildning och utveckling är 

av stor vikt. Liksom att utveckla pedagogiska modeller för att motsvara sam-

hällets krav på kunskaper och färdigheter. 

När jag tänker på utvecklingen i vårt samhälle inom informations- och 

kommunikationstekniken tycker jag det skulle vara dags att vi skulle börja 

använda oss av det i betydligt högre utsträckning än vad vi har gjort idag. 

Speciellt inom fortbildning. Inom både landskapets och kommunernas fort-

bildning för lärare t.ex. så skulle man säkert kunna använda sig av olika tek-

niker för att kunna delta, i stället för att åka iväg och finnas på plats. Det här 

skulle medföra större möjligheter för skärgårdsborna att faktiskt delta i de 

olika fortbildningarna, utbildningarna, föreläsningar och information, som 

man i stor utsträckning behöver, men som man kanske drar sig för att göra, 

därför att det tar mer än en hel dag. Det gäller också på andra områden för att 

kunna delta i möten och det torde inte heller finnas någon laglig orsak till att 

man inte skulle kunna använda sig av det för att delta i möten. Det finns det 

väl inga hinder för. 

I fråga om gymnasieskolorna och reformen som har påbörjats diskuterade 

vi ganska mycket i utskottet om vilka inbesparingar som reformen skulle ge. 

Troligen är det för tidigt att se var de här inbesparingarna kan göras. Men jag 

tycker ändå att finansutskottet borde titta lite på det här, för det är väl ändå 

nu som man lägger grunden till för hur det kommer att bli. Framöver kom-

mer man säkert att göra en utvärdering, men där tycker jag också att man ska 

göra det utgående från de studerande. För det är av största vikt att de får säga 

hur de har upplevt att den här reformen har påverkat utbildningarna.  

I likhet med ltl Winé, har jag tittat på de allmänna motiveringarna där man 

har en samnordisk målsättning att minska antalet avhopp i gymnasieskolan. 

Jag ser inte att man i budgeten på något sätt fört fram eller nämnt det, eller 

ens vad man har tänkt att man ska göra för att motverka det här. Nu hörde vi 
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att det var ett problem, men jag tycker det vore intressant att veta hur stort 

problemet är och vad man kan tänka sig att göra.  

Omprioriteringen av studiehandledningen är väldigt viktig och jag ser i 

budgeten att man försöker ge den mera resurser och det tror jag nog är av 

största vikt. Eleverna har rätt till att få sin personliga studieplan. Det är också 

ett led i att klara av skolan. Dessutom tycker jag det skulle vara viktigt att 

ungdomarna skulle få pröva på olika yrken, inte enbart under högstadietiden 

utan även i gymnasiet eller yrkesskolan. Att de skulle få se hur olika yrken är 

och prova på för att veta vad man själv skulle vilja jobba med senare. Samti-

digt tycker jag också att man från samhällets sida skulle behöva ordna mera 

sommarjobb från landskapets och lagtingets sida, för att ungdomarna ska 

komma mera ut i arbete och få prova på och känna hur det är. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack herr talman! När det gäller ungdomar som avslutar sina studier 

innan de uppnått examen, har vi länge jobbat med inom landskapsrege-

ringen. Vi har varit föregångare när det gäller det nordiska arbetet, att 

ha fokus på avhopp. Det är ju både en ekonomisk fråga, men det är 

också en fråga som till viss mån är ett resursslöseri och kan upplevas 

som ett misslyckande att man hoppar av och byter och så vidare. Även 

om det ibland också kan ge möjligheter till nytt, att man konstaterar att 

man vill någonting annat.  

Vi har ett helt paket med olika insatser som vi gör och också strate-

giska sätt som vi arbetat med det här. En av dem är att alla ungdomar 

nu ska ha en individualiserad studieplan och det gör att man vet vad 

man går in för, man vet vad som krävs, diskuterar det tidigt och så vi-

dare. Vi har också strävat till att ge ungdomar i mesta möjliga mån sitt 

förstahandsval, därför att bli antagen till någonting man vill studera i 

andra och tredje hand, är förstås mindre motiverande än att få sitt 

förstahandsval. Studiehandledarnas resurser har ökat som sägs och vi 

har också ett nätverk ifall att man hoppar av ändå, för att följa upp vad 

som händer med ungdomen.  

Ltl Margaret Lundberg replik 

Jag tackar för svaret och jag förstår att man jobbar med det. Det är 

mycket man inte kan sätta i budgeten. Men jag undrar också om de här 

resurserna för studiehandledarna räcker till, för jag uppfattar att de i 

och med reformen har fått betydligt mycket mera arbete. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Som vi ser i budgeten omprioriteras resurser just för stu-

diehandledning, eftersom vi tycker det är så viktigt. Men när det gäller 

avhopp, är det en fråga vi nu diskuterar ganska mycket, som också bli 

aktuellt inför sjöfartsutbildningens utveckling. Det är ofta inom sjöfart 

som det sker avhopp av den orsaken att man efter första praktikperi-

oden kanske kommer underfund med, när man har varit en vecka på 

sjön, att sjömanslivet inte är något för mig. Det är också någonting jag 

har diskuterat om man på något sätt skulle kunna få in det tidigare i ut-

bildningen, att man då skulle få möjlighet att kunna hoppa på en annan 

utbildning om det är så att man konstaterar att man absolut inte är in-

tresserad av sjömanslivet i vilket fall, fast man först har trott så.  
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Ltl Margaret Lundberg replik 

Tack herr talman! Det var just det jag menade, att man i högre utsträck-

ning skulle få prova på olika jobb, för att lättare kunna bestämma sig 

och se vad som passar och inte passar. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Brage Eklund 

Herr talman! Eftersom det här är mitt första anförande i den här budgetde-

batten, kanske jag gör en liten utvikning på den allmänna sidan som diskute-

rades i går. Budgetbehandlingen i samband med nyval är ju alltid lite speciell 

och normalt är budgeten en vägvisare på vilken politik som regeringspartier-

na vill driva. Nu kommer snart en ny regering på plats, som säkert via en till-

läggsbudget kommer att visa vilken prioritering på politiken de tänker göra. 

Därför har det uppstått en lite märklig situation då regeringspartierna inte 

har varit så aktiva i motionsskrivningarna som de normalt brukar vara. Där-

för tycker jag att den här debatten i sig är lite blek. Det är inte riktigt någon 

aktiv budgetdebatt.  

I samband med det går jag in på en motion som jag har när det gäller en 

ändring i kapitel landskapets budgetekonomi under rubriken budgetutveckl-

ing. Klämmen lyder som följer: I landskapets budgetutveckling fogas en ny 

mening till det sjätte stycket med följande lydelse: Landskapsregeringen in-

leder därför under år 2012 en genomgång av samtliga avdelningar, byråer 

och enheter i syfte att klarlägga deras primära verksamhet. Därefter ge-

nomförs en reform för att få balans i förvaltningens utgifter. 

I går diskuterades det mycket om budgetunderskott och budgeten i balans. 

Det står en skrivning i budgeten om det här, men jag tycker den står i en väl-

digt obestämd form. Jag tycker att man mera konkret skulle säga en tidpunkt 

för när man sätter igång det här och försöker jobba så hastigt som möjligt, för 

under den period som varit nu, har inte så mycket skett när det gäller reform-

arbete på alla avdelningar under landskapet. Det här är ganska brådskande, 

oberoende vad det leder till, att man gör reformen så att man har det undan 

och man kan då konkret säga att det här är våra verksamheter, såhär mycket 

kostar det och det här kan vi överlåta åt andra att sköta. 

När det gäller det kapitel jag pratar om nu, tänkte jag nämna lite om na-

turbruksskolan och skoljordbruket. Skolan har varit nedlagd i princip i två år 

och verksamheten har legat sovande och ingenting har egentligen hänt i ut-

vecklingen och inga direkta förslag om vad den ska syssla med i framtiden 

har framkommit. Det finns visserligen några förslag att man nu ska utlokali-

sera vissa avdelningar till naturbruksskolan. Och det är bra om så sker. Jag 

tycker det kunde ha hänt tidigare. Jag vet inte varför det ska vara ett så trögt 

händelseförlopp när det gäller den allmänna förvaltningen. 

När det gäller skoljordbruket vet vi också lagtinget 2010 tog ett beslut om 

att man skulle avveckla skoljordbruket och ingenting har i princip hänt. Vi ser 

att det i årets budget fortfarande finns budgetanslag för själva jordbruket, för 

en driftsledare och en skötare. Vi vet också att det finns intresse, företag som 

har efterfrågat möjligheten att få köpa, arrendera eller på något vis få an-

vända verksamheten eller jordbruket och alltihop där. Man har inte ens fått 

ett svar, varken ja eller nej. Det här är, åtminstone för mig, väldigt svårt att 
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acceptera och jag förstår inte hela logiken i varför man inte från landskapsre-

geringen ens bemödar sig med att ge ett svar till intressenter. Det hade 

kanske kunnat lösa många frågor. 

När budgetanslaget för själva djurstallet som byggdes 2008, 2009 eller ti-

digare, var jag betänksam att man skulle vara med på det, för det fanns ingen 

klar målsättning för naturbruksskolan och skoljordbruket. Men som delvis 

aktiv jordbrukare, tänkte jag att jag inte ska slå spiken i kistan för den verk-

samheten. Därför godkände jag det. Men med facit i hand skulle det aldrig ha 

byggts. När man idag pratar med privata jordbrukare som har byggt stora 

djurstall, så är det här stallet helt värdelöst, eftersom det är alldeles för litet 

för att få lönsamhet i verksamheten om man skulle hyra eller arrendera ut 

det. 

Där ser man hur fel val kan leda till dåligt resultat. En annan sak är besök-

centrumet i Bomarsund, som det finns anslag för. Jag tycker landskapet har 

bevisat att det har så mycket fastigheter redan nu och har bekymmer att hålla 

ordning på dem, så är jag ingen riktigt vän av byggnaden och den konstrukt-

ion som är tänkt att göras och jag tror inte ens på idén. Jag vet att jag satt 

med i finansutskottet då vi på den tiden godkände turismstrategin och då var 

ett av målen att lyfta upp Bomarsund, men jag tror inte man ska göra det på 

det sätt som nu är tänkt och vi har andra fastigheter och sådant som vi skulle 

kunna göra något åt istället. Till exempel har vi post- och tullhuset som redan 

nämndes och det kunde man utveckla på ett annat sätt. Det här andra tycker 

jag kunde ligga vilande, men anslaget är med här och det lär väl säkert gå 

igenom, men jag måste åtminstone ge uttryck för vad jag tror. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack herr talman! Det var inte så många saker i det här anförandet som 

berör mitt ansvarsområde. Det var mycket näringspolitik och det var 

mycket från kansliavdelningen och nu visste inte mina kolleger att detta 

skulle komma upp i det anförandet, därför blir det kanske inte bemött 

på ett rättvist sätt. Med det vad jag skulle hoppas är det att man skulle 

ägna mera energi och fokus åt att se framåt och se möjligheter. När det 

gäller hela landsbygdscentrum området, är jag helt säker på att det finns 

utrymme för förvaltning där och det finns också utrymme för utveckling. 

Det finns möjligheter för både aktiviteter och för företag där. Bara vi 

hjälps åt så tror jag det kommer att finnas möjlighet att göra någonting 

jättefint utav det här området. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Herr talman! Det var det jag nämnde att det redan funnits intressenter 

som har velat utveckla området och de har försökt se framåt. Men de har 

inte fått feedback från landskapsregeringen, som inte ens bemödat sig 

ge svar. Nu kanske det är fel att rikta detta till Britt Lundberg, men det 

är den enda ministern som sitter här nu. Jag ser att näringsministern 

kommer in, så han kanske kan ge svar på det här. Man kan fråga sig var-

för landskapsregeringen bemödat sig ge svar till vederbörande företag 

som har frågat. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Vi är ett team och vi delar också ansvaret för varandras 

områden, det är inga problem på det sättet, bara det håller sig inom de 
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regelverk vi har överenskommit när det gäller budgetbehandlingen. När 

det gäller enskilda ärenden kan jag säga det att ingen kan ge ett löfte till 

ett enskilt företag att säga ja, det är klart att just ni kommer att få ta det 

här området. Det var man måste göra, precis som vi gör med Vargstens-

slätten och som vi gör med Jan Karlsgården. Man måste behandla det i 

lagtinget och sen måste man framför allt bjuda ut det för allmänheten, 

så att alla har samma möjligheter och kommunikation förekommer nog. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Turordningen tror jag att jag kan ganska bra i hur det ska fungera, men 

det ska inte behöva ta två år för att komma dit för att ens ge ett svar. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag blev lite nostalgisk när jag hörde på ltl Brage Eklund. 

Jag tänker på alla initiativ som jag personligen och den socialdemokra-

tiska lagtingsgruppen under åren har drivit. På något vis är det ändå 

ironiskt att tio och femton år senare få höra att vi inte borde ha gjort det. 

Utlokalisering av jordbruks- och skogsbruksavdelningen initierade vi 

redan i slutet på 80- och 90-talen. Den där förbaskade ladugården eller 

var den nu kallas på Jomala gård, insåg vi att var ett helt hopplöst för-

slag. Men det var ju jordbrukskretsarna som drev igenom det där. Sen 

ville vi rädda naturbruksskolan i Jomala, men nej det gick inte heller 

med struktur -07 och så tvingades stackars minister Britt Lundberg som 

representerar centern att lägga ner den. Det är en rad av misslyckade in-

vesteringar och av politik. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Ltl Barbro Sundback har mycket sant i det hon säger, men jag är säker 

på att misstag också har gjorts då socialdemokraterna suttit i regering-

en. Kanske var det så att när det här beslutet togs om ladugården, så 

kanske socialdemokraterna var med regering. Jag är inte helt säker men 

jag tror det kan ha varit så.  

Jag tror att alla skyldiga till det som har hänt och det är väl ingenting 

att gräva ner sig med nu. Det är historia och det är gjort. Nu gäller det 

att göra det bästa möjliga av det som finns där. Det tycker jag man borde 

göra så fort som möjligt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det är klart, att när man sitter i regeringssamarbete så får man ta 

både det ena och det andra som man inte förespråkar. Så var det med 

ladugården. Men det var jordbrukarkretsarna här i lagtinget som drev 

fram det och man såg att det var att hopplöst projekt. Nog måste ju den 

kategorin ta på sig ett stort ansvar.  

Sen är det så att landskapet har för mycket fastigheter. De har för 

mycket fastigheter som inte motiveras av landskapets behov. Däremot 

delar jag inte uppfattningen att inte besökcentrumet i Bomarsund be-

hövs. Det behövs just för att lyfta fram Bomarsund. Det är en framtids-

satsning det. Med det finns mycket annat som man ska bli av med, men 

det betyder ju inte att man ska satsa på nytt inte. 
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Ltl Brage Eklund, replik 

Jag delar inte riktigt ltl Barbro Sundbacks mening, för jag tror att det i 

det här skedet är en dum satsning och jag betvivlar att besökcentrumet 

kommer att få någon ekonomi i sig. Efter tio år står landskapet med en 

fastighet till som ska förvaltas och drivas.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack herr talman! Vad gäller fastigheter och besökcentrumet i Bomar-

sund som planeras byggas, får det inte bli en sådan fastighet som inte 

bär sina egna kostnader. Därav motionerade jag om allhallen, som inte 

heller bär sina egna kostnader. Vi ska vara försiktiga med att bygga fas-

tigheter som inte bär sina egna kostnader, för det är inte bra för vår 

ekonomi. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Då ska nog inte besökcentrumet byggas, för jag tror inte att det kommer 

att bära sina egna kostnader om man räknar med avskrivningar och rän-

tor och så. Det är ganska klart det. Jag såg att Torsten Sundblom hade 

motionerat om att Eckeröhallen i det här fallet ska säljas. Men den de-

batten tar vi kanske sen när det blir aktuellt. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack! Ja, jag försökte uttrycka mitt tvivel om att det här faktiskt skulle 

vara ändamålsenligt. Det kanske är bra för besöksnäringen, men är det 

bra för vår budget? När man går vidare och tänker på lösdriftsladugår-

den, som också ltl Eklund tog upp. Det är också ett resultat av särintres-

sen som har drivits. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag tror inte på upplägget av besökcentrumet i Bomarsund. Det är en del 

av varför jag tvivlar på idén, att få lönsamhet i det och i de ekonomiska 

tider som är nu, tycker jag att man kan skjuta investeringen framåt i ti-

den. Om möjligheterna ges senare att ekonomin tillåter, då kan man ta 

upp det till diskussion igen, men inte just nu.  

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avklarade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det här är ju verkligen en avslagen tillställning. Det är inte 

mycket debatt. De flesta håller sig från salen och av den nuvarande, fortfa-

rande sittande regeringen, så är den pliktskyldigaste ansvariga ministern här. 

Det får man vara glad och tacksam över. Några kommentarer till det sista re-

plikskiftet. Alltså ltl Sundblom säger att vi ska ha fastigheter som bär sina 

driftskostnader, förstår jag att det är bra politik. Det stämmer det och ungefär 

allt annat få vi väl göra oss av med och då är nog lagtingssalen det första som 

kommer i fråga, för den här kommer nog aldrig att bära sina kostnader. Det 

är ett som är säkert. Jag tror vi måste nyansera den där politiken vad gäller 

de ekonomiska motiveringarna för landskapet att ha vissa fastigheter.  
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Jag tänkte ta upp den fria bildningsverksamheten. Men före det skulle jag 

ännu vilja diskutera det som ministern var inne på när hon talade om att man 

på något vis, det står inte i budgeten, men i anförandet framkom det att mi-

nistern var av den åsikten att man skulle bilda någon slags stiftelse som skulle 

driva Eckerö post- och tullhus. Och att vi också skulle ha en stiftelse som 

landskapet med någon slags extra inkallad person skulle skapa för att sköta 

förvaltningen och kommersialiseringen av vrakfynden, det vill säga cham-

pagne- och öl tillgångarna. Jag tycker att resonemanget är helt meningslöst. 

Vad blir det för bättre av att göra stiftelser som man då överför ansvar på, 

utan att själv kanske direkt bära konsekvenserna av det hela. I politik måste 

man alltid fråga sig vad det är man vill. Vad vill regeringen med Eckerö post- 

och tullhus och sedan måste medlen anpassas till det. Inte finns det någon 

automatik i att man ska göra en stiftelse för att förvalta det. Inte kommer det 

in mera pengar på det sättet. Inte blir det mera målinriktat, utan det är land-

skapets ansvar helt och hållet att bestämma vad som ska hända med Eckerö 

post- och tullhus. 

Det här med champagne- och öl tillgångarna, det här vrakfyndet. Vi hade 

en ganska intressant diskussion då när den här frågan var som hetast. Om 

man tittar lite i backspegeln, så blev det en heltändning på landskapsförvalt-

ningens sida. Det är klart att det piggar upp tjänstemännen att få börja syssla 

med champagne och öl framom läroplaner, budgetar och revision av det ena 

och det andra. Man fick lite glamour här inne i förvaltningen och internation-

ellt intresse och så vidare. Regeringen var väldigt uppåt och det skulle vara 

stor satsning inom turism och världens blickar riktades kanske i viss mån 

mot Åland.  

Däremot har man aldrig fått någon riktig utvärdering av vad som stod om 

Åland i världspressen. Det jag har läst och det är inte allt, det är bara små 

plock om föreställningar om att Åland är en region i Finland. Fick vi fokus på 

Ålands självstyrelse, demilitarisering och andra unika förutsättningar? På nå-

got vis blev det lite platt fall med den där ryska restaurangen i Indien, som 

fick den här flaskan. Jag vet inte, kanske andra har andra värderingar, men 

jag tycker inte att det var något så väldigt framgångsrikt det där konceptet.  

Socialdemokraterna framhöll från första början att starta till exempel värl-

dens största lotteri om världens äldsta champagne. Låt PAF starta det. Då får 

man verkligen en organisation som har kommersiell och annan kompetens 

att marknadsföra det. Regeringen skulle naturligtvis ha satt sin prägel på 

uppdraget, men ge det till en organisation som har människor som kan sälja, 

inte till sådana som vi har anställt för att göra läroplaner och tillsyn över 

grundskolan och utbildningsgrupper och så vidare. Sen det där auktionstänk-

andet. En gång är nu en gång, men att upprepa det skulle jag verkligen avråda 

ifrån. Så att, herr talman, fortfarande behöver vi nog tänka en omgång till 

här.  

Själv hade jag, tycker jag, ett lite fiffigt förslag. Det var ju så att man tror att 

den där champagnen var på väg till St. Petersburg för att den dåvarande tsar-

familjen väntade tillökning, att man helt enkelt skulle ge en flaska åt prinses-

san Victoria, jag tror inte hon var gravid då jag föreslog det, men nu är hon ju 

det, och till hovet när det blir aktuellt och använd press och media för den här 

gåvan om en flaska gammal champagne. Som en gest till det gamla moder-

landet. Lite mera fantasi skulle man hoppas på, inte bara se att det behövs en 
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stiftelse och någon särskild människa som ska göra någonting som man inte 

riktigt har koll på. 

Herr talman, det här fria bildningsarbetet. Det innehåller ju ganska mycket 

pengar i den här budgeten. Jag blev igen lite besviken när jag ser på sidan 117, 

där man då tar upp 80 000 till två bildningsförbund som vi har på Åland. Det 

står landskapsregeringen kommer att genomföra en översyn av principerna 

för stöd. På något vis är det som om de här bildningsförbunden skulle vara en 

verklig jobbpost. Att man ständigt ska granska, lagstifta och slå ihop och så 

vidare, för de här futtiga 80 000. Att 300 000 tas upp för medisverksamhet, 

det behöver man inte granska, att över en miljon satsas på Ålands folkhögs-

kola, utan någon större granskning, är för mig helt obegripligt. Jag skulle vilja 

att ministern redogör för hur många elever som finns på Ålands folkhögskola 

till dags dato. Den skolan måste idag vara en av de allra dyraste vad gäller 

kostnad per elevplats. Skolan har dessutom ett extremt kort läroår. Alla de 

här byggnaderna och de resurser som finns där är, som jag tror, väldigt un-

derutnyttjade. Sen har vi också fritt bildningsarbete under högskolan, under 

den fria högskolan. Det framkommer inte ur budgeten hur mycket pengar 

som används för den kursverksamheten, bara hur många som ska delta i den. 

Så det finns pengar för över säkert 2,5 miljoner för fritt bildningsarbete. Av 

detta går 80 000 till två bildningsförbund på Åland, som i enlighet med före-

ningslagstiftningen har bildat de här förbunden av föreningar och driver då 

en viss kursverksamhet och föreläsningsverksamhet. Det är nog inte där de 

stora pengarna finns och problemen vad gäller det fria bildningsarbetet, utan 

jag skulle önska att finansutskottet tittar på Ålands folkhögskola. 

Jag tycker att Ålands folkhögskola är en viktig skola. Den är historiskt sett 

mycket viktig symboliskt för Åland. Det var den skola som i samband med se-

kelskiftet kunde erbjuda utbildning speciellt åt ungdomar på landsbygden, 

som inte hade möjligheter att gå vidare och studera. Den första eleven i ma-

trikeln är dessutom Otto Andersson, vilket jag tycker stärker symbolvärdet 

för den verksamhet som borde bedrivas där. Men under årens lopp har man 

inte riktigt kunna hålla fast vid sina traditioner och utveckla dem, utan man 

har fladdrat ut i allt möjligt annat. Vad skolan egentligen har för målgrupp 

och vad man ska syssla med måste man se över. Jag tycker att det är viktigt 

att skolan fortsätter, att den inte röner samma sorgliga öde som utbildningen 

vid naturbruksskolan. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag skulle bara vilja ta ur en villfarelse av lagtingsledamot 

Sundback. Champagnefyndet var en skatt. Men det var en mycket kom-

plicerad skatt och det är alltid lätt att efteråt komma och säga vad som 

skulle ha gjorts. Landskapsförvaltningen stod inför en helt ny situation. 

Det handlade om alkohollagstiftning, fornminneslagstiftning och man 

fick i princip uppfinna hjulet. Tjänstemän har gjort en enorm insats och 

det handlar definitivt inte om någon slags glamour, utan det handlar om 

många timmars arbete. Skulle man ha fått välja är jag helt säker på att 

man skulle ha överlåtit det här arbetet åt någon annan. Men förvalt-

ningen har knappa resurser och vi har svåra ekonomiska tider, så land-

skapsregeringen har försökt göra det absolut bästa av situationen. Men 

att det skulle handla om någon glamour, det tar jag som en direkt föro-

lämpning. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Minister Sjögren tycker att det är lätt att efteråt komma och kritisera. 

Det jag säger nu det sa vi när det här ärendet var aktuellt. Min kritik gäl-

ler inte förvaltningen som sådan, utan hur situationen hanterades på re-

geringsnivå. Jag tycker inte att det var en framgång. Det stod om hur 

mycket pengar vi skulle tjäna på det hela, att vi skulle vinna världens 

blickar. Det kan hända att vi gjorde det. Men vad stod det då i alla dessa 

medier som relaterade det här i världspressen och i media? Jag tycker 

inte att det var välskött. Må vara att man försökte sitt bästa.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Det finns en del flaskor kvar så man kan ju göra om och göra rätt nu då 

om man vill. Det som vi med säkerhet vet är att blickarna globalt vändes 

mot Åland. I hela världspressen stod det om Åland. Om man sen bryr sig 

om vrakfynd eller champagne, så i alla fall satte det Åland på kartan. Det 

gjorde det definitivt och kommer antagligen också att fortsätta göra det. 

Men det finns alla möjligheter för den nya landskapsregeringen att göra 

på ett annat sätt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tackar för det! Jag har ju medgett att det globalt var en stor händelse, 

men vad stod det? Vad var innehållet i den information som gick ut? Är 

det tillräckligt att det bara står Åland? Om det var målet så då var det 

säkert en framgång. Mera vet vi inte om det. Ökade besöksantalet på 

Åland på grund av det? Har man kunnat åskådliggöra det, visa något 

mera efter auktionen? Ja, jag är tveksam om man gjorde rätt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tom Grahn, replik 

Herr talman! Under rubriken bubblor som går i huvudet, så vill jag som 

tredje part och i synnerhet i fjol eller under den tid som vrakfyndet upp-

täcktes och PR och imagevärdet av bubblorna upptäcktes. Det går inte 

att beskriva, utan att använda desto större pengar, hur Åland faktiskt 

nådde ut överallt i världen. Men samma bubblor har också gått i andra 

huvuden och antagligen är det fina bubblor därför att man i färska tid-

ningar kan läsa att en studieresa, antagligen med buss, till Champagne i 

hjärtat av Frankrike, ska ordnas med åtminstone 32 deltagare. Som stu-

dieresa är detta säkert mycket fint, men att det ska betalas av Leader-

pengar kan jag inte förstå.  

 Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, vi får tacka för den informationen. Jag vet inte om det direkt hade 

mitt anförande att göra, men som sagt var stod det säkert i många tid-

ningar över hela världen om vrakfyndet. Men var jag fortsättningsvis 

skulle vilja veta är vad det stod? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! När det gäller diskussionen kring stiftelse så finns det för-

slaget inte med i budgeten. Jag har lyft fram vad Eckerö kommun, di-

rektionen för Eckerö post- och tullhus tycker skulle vara den bästa lös-

ningen, vad de föreslår att vi ska utreda. På samma sätt lyfter jag också 

fram att förvaltningen har kommit fram till, efter hörande av juridisk 

byrå, att när det gäller kommersialiseringen av champagnen, skulle 

också stiftelse vara ett alternativ. Men vi skriver organisation därför vi 

tycker att det finns orsak att fundera vidare på det här.  

När det gäller synligheten från champagnen, så tittade jag senast 

förra veckan på Åland och champagne på Google och det ger 3,5 miljo-

ner träffar. Där kan man söka och studera om man är intresserad av vad 

som skrivs. Det är väldigt många olika saker som skrivs. Men både tu-

ristförbundet och också vår kommunikationsenhet här förstås ett in-

tresse av att följa upp och champagnen har en central del i turiststrate-

gin.  

När det gäller förvaltningen och så vidare, tycker jag det är oerhört 

orättvist att säga att man har jobbat med champagnen istället för läro-

planer och annat utbildningsarbete. Ingenting har kommit åt sidan på 

grund av champagnen och det visar också vilken flexibilitet man har 

inom förvaltningen. Jag tycker faktiskt att man ska kunna tala om vad 

det är som inte har gjorts innan man ger en sådan anklagelse. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tycker att det skulle vara viktigt att ministern säger vad hon vill med 

Eckerö post- och tullhus och med vrakfyndet. Ministern är väl inte bara 

en brevbärare för direktionen i Eckerö eller utbildningsavdelningen här 

på landskapet. Vi behöver inga välavlönade ministrar för det. Ministrar-

nas uppgift är faktiskt att styra, att berätta för lagtinget vad man vill 

göra med Eckerö post- och tullhus. Vad vill minister Lundberg göra? En 

stiftelse löser inte några som helst problem i sig. Samma med vrakfyn-

det. Vad ska vi göra med det? 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Eckerö post- och tullhus utgör ett kulturcentrum i Eckerö, det kan lyfta 

fram västra delen av Eckerö, det kan lyfta fram postvägen och kan också 

fungera som en pendang till Bomarsund. Det finns väldigt många delar 

som också har lyfts fram och som förs i de här diskussionerna med nä-

ringslivet, med Eckerö kommun och med dem som är intresserade kring 

huset. Det här ska lyftas fram. Det ska främja turistnäringen, det ska 

främja det lokala i Eckerö. Det ska göra hela Åland mera turistiskt. Vill 

man lyssna så finns det information.  

När det gäller champagnen finns ett strategidokument taget som är 

formulerat för längesen med vad vi vill och som jag har presenterat för 

ltl Sundback och lagtinget flera gånger. Men vill man inte lyssna så 

kommer man inte ihåg det.  

När det gäller dem som köpt flaskorna i Singapore, har de ingalunda 

fått dem. De har köpt dem vid en auktion. De kommer att arrangera 

stora evenemang kring det. Lotteri under PAF:s ledning pågår, de har 

fått en flaska som de har ett lotteri kring och experterna säger att nästa 
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auktion kommer att ge ett högre pris. Ingen vet om det är sant, men vem 

ska man lyssna på om inte experterna? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack herr talman! Jag tänkte också hålla mig kring champagnen och in-

ledningsvis har jag i princip ingenting emot att man ger bort en flaska 

till kungaparet i Sverige, men det kanske skulle ha varit lämpligare till 

bröllopet. Alkohol är kanske inte det man förknippar med graviditet och 

amning och så vidare. Men det är okej för mig, jag kan acceptera den bi-

ten. 

Det var många farhågor om att det inte skulle bli någon effekt, att vi 

inte skulle få någonting för pengarna som inledningsvis investerades. 

Men med facit i hand har vi gjort eko över hela världen och det är 

ganska bra att vi har gjort det, för så negativt är det inte att det har med 

pengar att göra. Det brukar normalt vara vid tragedier som det blir så-

här mycket uppmärksamhet.  

En tjänsteman på landskapsregeringen berättade att hennes bror i 

Los Angeles har varit med om tre tillfällen där Åland har funnits med i 

lokalpressen. En gång var den tragiska Estoniaolyckan, andra gången 

var champagnen och tredje gången var faktiskt ÅHS pyjamasar och då 

måste han ringa hem och fråga hur fula de egentligen är. Då är det lite 

bättre med champagnen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, alltså champagnen man skulle ge till prinsessan Victoria handlade 

om det historiska sambandet. Att den antagligen fördes till St. Peters-

burg i samband med kommande tronarvinge. Min tanke var inte att 

prinsessan Victoria skulle sitta och klämma i sig en hel flaska när hon 

har fött barn och vara ett dåligt föredöme för alla som har ett behärskat 

förhållande till alkoholen. 

 Jag förnekar inte imagevärdet kring champagnen, men fortfarande så 

vet man inte vad det innehåller. Men namnet har säkert varit över hela 

världen. 

Men om ltl Åke Mattsson kommer ihåg hur det såg ut i budgeten så 

skulle vi få in så mycket pengar att vi skulle kunna börja restaurera Ös-

tersjön och alla fina miljöåtgärder som skulle vidtagas på grund av 

champagnen. Av det blev det ingenting. 

Talmannen 

Replikskiftena är härmed avslutade. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman, bästa lagtingskollegor! Jag tänkte byta fokus från champagne 

till högskola. Högskolan är ju är någonting som har vuxit fram under ett antal 

år här i landskapet. Den har en väldigt stor potential att fungera dels som en 

katalysator för utvecklingen av vårt näringsliv, men också, om vi ser på de or-

ter som har en högskola, så fungerar det ofta som en magnet som drar till sig 

människor som först börjar studera men i slutändan faktiskt också blir bo-

ende på Åland. Eller på den ort där högskolan finns. 
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Ser man på Åland och de traditioner som finns här, är det framför allt sjö-

fartsutbildningen som har varit just den starka attraktionskraften. Den till-

sammans med framförallt kanske hotell- och restaurangskolan, har varit de 

som lockat studerande till Åland och som också fått en hel del människor att 

stanna kvar här efter genomförd utbildning.  

När det gäller högskolan tycker jag det finns en hel del skrivningar i budge-

ten, som jag hoppas man kan jobba vidare med nu också. Det första är just bi-

ten med att skapa ett mål- och resultatavtal. Jag tror det skulle vara viktigt att 

vi från landskapets sida sätter upp väldigt tydliga mål för vad det är vi vill 

med högskoleutbildningen på Åland. Det är ju så i dagsläget att den utbild-

ning som bedrivs där i huvudsak är inriktad på det som i Finland kallas för 

yrkeshögskolestudier. Det är också så att den examen man får därifrån har ett 

yh efter sig.  

Jag tror att det här ytterligare kan utvecklas på det sättet att man tar och 

ser till att målen som vi har från den här salen och från regeringens sida, är så 

pass mätbara att vi också kan följa upp om vi lyckas med det arbete som vi nu 

har gjort. Det här är också någonting som sker runt omkring oss på högskole-

nivå, det vill säga att man ser till att man har en tilldelning av pengar utgå-

ende från hur man lyckas med utbildningarna. 

För min del är det också naturligt med tanke på det jag inledningsvis bör-

jade med att säga att Åland har varit en naturlig utbildningsort inom sjöfart. 

Det är just sjöfarten som ska vara det grundläggande också inom högskoleut-

bildningen. Jag tror nämligen att utgående från sjöfarten så kan vi bygga en 

högskoleutbildning som blir väldigt attraktiv. Vi har redan idag ett jättegott 

rykte vad gäller den biten, men jag tror att vi ytterligare behöver vässa vår ut-

bildningsnivå på det här området, så att vi ständigt och jämt kan sträcka på 

oss och säga att vi kommer från Åland och här har vi kanske den bästa sjö-

fartsutbildningen i norra Europa. De förutsättningarna finns, men det gäller 

att ta vara på de möjligheter som görs. 

Här handlar det väldigt mycket om att dels våga lita på att kompetensen 

finns i vår högskola, det vill säga vi ska ge styrelsen en möjlighet att i högre 

grad själva utveckla högskolan utgående från de mål som vi har ställt. För att 

det ska vara möjligt tror jag man måste fundera kring hur modellen för orga-

nisationen på högskolan ska se ut. Vi vet att i den nya gymnasielagen gav vi 

styrelsen en ganska stor frihet att styra över gymnasieskolan. De facto är det 

så idag att Ålands högskolas styrelse har en något mindre frihet. Här tror jag 

att vi har någonting att jobba framåt med. 

Jag tror också att för att det ska bli en lyckad satsning inom högskolan när 

det gäller sjöfarten, så måste man ha näringen med sig i de arbeten man gör. 

Det vill säga att man måste hitta de samarbeten som gör att man både kan 

bedriva den grundläggande utbildningen, men också hitta möjligheten till 

spetskompetensutbildningar. Det vill säga hitta de bitar där vi kan utvecklas 

till att, faktiskt också på en högre nivå än yrkeshögskolenivå, bli ledande. 

Även här tror jag att det är sjöfarten som ska vara utgångspunkten, men det 

finns också saker som kan avknoppa sig från den biten. 

Herr talman! Jag ska avsluta med den diskussion som utspelade sig här 

kring insatserna för de här ungdomarna som kanske inte kommer in på gym-

nasiet eller kommer in och avslutar väldigt fort. Jag har den uppfattningen att 

vi i dagsläget har rätt goda resurser tilldelade för de här personerna. Men 

däremot har vi inte lyckats samordna det på ett bra sätt. Jag tror det finns en 



  

186 

möjlighet att titta närmare på de totala medel som vi skjuter in i det här och 

få ut mera av de pengarna. Lagtingsledamoten Göte Winé var inne på det i 

sitt anförande tidigare att vi till exempel har Ålands folkhögskola och yrkes-

starten som liknar väldigt mycket på varandra. I det här finns ytterligare Ka-

tapult, som har en liknande uppgift att ta tillvara den resurs som vi har hos 

ungdomarna. Sätter man det här i perspektivet att vi dessutom framåt vet att 

vi kommer att behöva väldigt mycket mera folk ute på arbetsmarknaden, så 

är det jätteviktigt att vi hittar vägar framåt för att kunna ta tillvara den här re-

sursen i samhället. 

 Här tror jag också att grundskolan har en viktig roll att fundera kring hur 

det kan komma sig att vi har en situation där många som kommer till årskurs 

nio, som sen inte klarar av att ta sig vidare. Då måste vi fundera på hur 

grundskolan är uppbyggd och vad det finns för orsaker till att vi har det som 

ltl Göte Winé var inne på med nådefemmor. Jag tror inte att det är en bra ut-

veckling när det är på det sättet att man i grundskolan konstaterar att det är 

nog är bäst att den här personen nu får ta sig vidare, den har egentligen inte 

de kunskaper som krävs för att gå vidare in på gymnasieskolan, men man gör 

det för att man tycker att det är bäst för den personligen. Då tror jag att vi har 

missat någonting i grundskolans uppdrag och då gäller det att också där för-

söka göra en insats.  

Jag har inga illusioner om att vi kommer att klara det rakt igenom i grund-

skolan, utan det finns också ett ansvar på gymnasienivå att klara det här eller 

i stadiet mellan gymnasium och grundskola. 

Men som sagt var tror jag absolut att resurserna finns. Det handlar bara 

om att hitta nya former för att använda resurserna, både för dem som är skol-

trötta och för dem som har behov av särskilda insatser. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Herr talman! Ltl Ehn nämner eller berättar att högskolan på Åland är 

bra och viktig. Man behöver ha mål som är mätbara och att det finns re-

surser. Jag skulle jag vilja höra ltl Ehns åsikt vad gäller forskningen på 

högskolan. Huruvida den är viktig och huruvida den så att säga innefat-

tar spetskompetens för området och vilka resurser som i så fall är satt på 

den? 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det är en viktig fråga som ltl Asumaa tar upp när det gäller 

forskningen. Det är ju så att statusen på Ålands högskola idag är en yr-

keshögskola, vilket också betyder att den forskning som ska bedrivas där 

i första hand ska vara tillämpad forskning. Men för att det ska kunna 

vara möjligt så behöver också den personal som finns där, den undervi-

sande personalen, ha möjlighet att också utveckla sin nivå på kunskaper. 

Jag tror att vi i dagsläget befinner oss i den situationen att det forsk-

ningsarbete som bedrivs där inte är på en speciellt hög nivå, det måste vi 

ärligt erkänna. Men det är också en fråga om vad vi har för resurser att 

tillföra här och jag tror alltså att man i ett samarbete med arbetslivet kan 

hitta ytterligare resurser för att skärpa just den här möjligheten för hög-

skolan att bedriva forskning på den tillämpade nivån, som är den inrikt-

ning som jag ser att en högskola av Ålands högskolas modell ska ha. 
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Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack herr talman! Det var roligt att få det bekräftat av en kommande ut-

bildningsminister, att forskningen är på en låg nivå. För i programmet i 

budgeten står det att forskningen vid högskolan ska bedrivas och ut-

vecklas för att tjäna undervisning och det åländska samhällets behov. 

Enligt det här så gör det inte det. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Sist och slutligen tror jag är på det sättet att den verksamhet som bed-

rivs på Ålands högskola i dagsläget är relativt sett ung. Jag tror också det 

att vi till en viss del har en begreppsförvirring när det gäller högskolan 

på Åland i och med att vi har namnet högskolan på Åland, vilket för-

knippas till en högskola som bedriver någon typ av akademiskt forsk-

ningsarbete. Medan den forskning som idag bedrivs, för det bedrivs 

också en forskning där, så är just den tillämpade forskningen som riktar 

in sig framför allt på det att på de utbildningsområden som man exami-

nerar, så gör de studerande någon typ av slutarbete som då är inriktad 

mera på en tillämpad forskning än den akademiska grundforskningen. 

Jag tror att vi behöver ta en ordentlig funderare, tillsammans med nä-

ringslivet, på hur man ytterligare kan utveckla den här biten. Jag ser 

också att m i en an kanske i framtiden kan komma vidare i samarbete 

med andra högskolor och universitet i närområdet, för att ge den under-

visande personalen möjlighet att komma vidare i sina kunskaper. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack herr talman! Jag vill tacka ltl Johan Ehn för anförandet. Det var in-

tressant. Jag vill också hålla med om det som ltl Johan Ehn nämnde om 

att ta tillvara de resurser som finns idag och att samordna dem. För det 

är helt klart så att man behöver se över hur dessa kan samordnas även 

tvärsektoriellt. Som ltl nämnde, att kunna se Katapult som en möjlighet 

där man kan få skola och övriga instanser att jobba närmare varandra. 

Då kan man få det att fungera, men det får inte bli prestige i det. För det 

är det jag upplever ibland att var och en tycker att man klarar det själv, 

på egen hand. Men ibland borde man se över hur man kunde ta hjälp ut-

ifrån och jobba för individens perspektiv och inte för utbildningens och 

sin äras perspektiv. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Som jag ser det finns det två saker som är viktiga att 

komma ihåg. För det första den som jag nämnde, det vill säga vi har inte 

råd vare sig ur ett individperspektiv eller ur ett samhällsperspektiv att 

tappa de här ungdomarna som tar sig ut ur grundskolan och sen för-

hoppningsvis vidare in i gymnasieskolan från att få en yrkesutbildning 

så att vi sen också i samhället kan få nytta av den resursen de innebär 

med tanke på den befolkningsstruktur som vi går till mötes. Den andra 

biten är den att det aldrig får, precis såsom ltl Winé är inne på, bli på det 

sättet att man känner att det finns gränser här som inte blir möjliga att 

stiga igenom. Framför allt i en situation där resurserna är knappa måste 
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man se till att de används på bästa möjliga sätt. Då gäller det att genom-

lysa den organisation man har och se om vi kan få ut någonting bättre 

än det vi får ut i dagsläget. Det är en skyldighet för oss som politiker att 

ständigt jobba med de frågorna. 

Ltl Göte Winé, replik 

Ltl Johan Ehn nämnde yrkesutbildningsbehoven och vad som krävs i 

framtiden. Jag tror att det också är jätteviktigt att man kan titta på vad 

arbetsmarknaden behöver. Vi har nu fått höra att det eventuellt ska 

komma en VVS-utbildning och det är bra att man har lite nya yrkesut-

bildningar på gång, att det inte alltid ligger och nöter på samma, utan att 

man ser vad som behövs i framtiden.  

Avslutningsvis vill jag säga några ord om ungdomarna med särskilt 

stöd. Vi pratade om det här med nådefemmor och där önskar jag att det 

ska finnas en bättre dialog mellan grundskola och gymnasialstadiet, att 

de här eleverna får det stöd de behöver när de kommer upp i gymnasial-

stadiet. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag är av den grundläggande uppfattningen att både 

grundskola och gymnasieskola har två viktiga uppdrag att fylla. Det ena 

har vi ständigt och jämt klarat av och det är alltså att ge kunskaper som 

ungdomarna behöver för livet. Med det som jag tror att vi behöver ut-

veckla är just utbildning för arbetsmarknadens behov. Det vill säga att vi 

har en utbildning som hela tiden strävar till att erbjuda platser inom 

områden som framåt också kan ge jobb. För det finns absolut ingenting 

som kan vara mera meningslöst än att vi utbildar människor som vi re-

dan då kan säga att kommer att gå in i arbetslöshet eller inte komma vi-

dare med sin utbildning. Vad gäller personerna som kommer ut med så 

kallade nådefemmor är jag också där enig med ltl Winé kring det att 

man måste kunna ta emot dem i gymnasialstadiet, men jag tror också att 

man måste fundera kring hur grundskolan klarar av att sköta sitt upp-

drag när det blir på det sättet. Där tror jag att det grundläggande pro-

blemet finns. Hur man löser symptomen på problemet, det är en annan 

sak. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag tycker att det är trevligt att ltl Johan Ehn, vi får väl säga bli-

vande utbildningsministern, tog upp det här med högskolan och gör lite av en 

programförklaring. Då får vi lite mera liv i debatten så att alla inte bara ska 

sitta och vänta på den kommande regeringen. 

Det är helt rätt att begreppet högskola är väldigt missvisande. Det var det 

från första början. Jag var också med när den här lagstiftningen togs fram 

och väldigt kritisk, men det var en självstyrelsepolitisk markering. Det skulle 

heta högskola som i Sverige och inte yrkeshögskola som det heter i Finland. 

Det var för finskt att säga vad det egentligen är vad man ger för utbildning i 

Ålands högskola. 
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Nu står det ju att högskolan ska ha examensprogram som leder till yrkes-

högskoleexamen. I praktiken är det och har alltid varit en yrkeshögskola. I 

det här fallet tror jag för min del inte att det finns någon nackdel, rent peda-

gogiskt och utbildningspolitiskt, att ta efter den finländska modellen. Det fin-

ländska utbildningssystemet är ju onekligen ett av de allra främsta i världen.  

Inom ramarna för yrkeshögskoleexamen och yrkeshögskolan är det väl 

framför allt två områden man har försökt utveckla. Det är sjöfart och vård. 

Det som jag kanske tycker är lite tokigt är att man inte tydligare har tagit in 

den här möjligheten till distansutbildning inom yrkeshögskolan, utan det 

finns särskilda organisationer för det. Det är möjligt att det finns ett samar-

bete som jag inte känner till.  

När den här lagstiftningen gjordes var det förutom diskussionen kring 

högskola och yrkeshögskola, diskussion om forskningsbegreppet. I Sverige 

forska de redan, och jag tror också här hos oss, i grundskolan, när eleverna 

går ut på nätet och googlar. Då forskar de. Men i högskolesammanhang så be-

tyder det ju ändå någonting helt annat. Nu talar man här om tillämpad forsk-

ning. Jag är tveksam till om det ens är det man sysslar med. Vad man gör är 

en sorts utredningar som bli ett slutarbete, som ltl Johan Ehn talade om. Nå-

gon större forskningsmetodiks utbildning handlar det ändå inte om. Det är 

viktigt om vi nu skulle kunna styra in det här på rätt nivå. Det kräver antagli-

gen ändringar i lagstiftningen om Ålands högskola.  

Herr talman, en annan fråga som var mycket aktuell då när vi tog den här 

lagen om Ålands högskola, jag kommer speciellt ihåg ltl Roger Janssons far-

hågor vad gällde ekonomin. Jag är inte säker på om mitt minne nu håller, 

men jag tror att vi hade en budget på drygt 3,5–3,6 miljoner för den här verk-

samheten. Nå, det är en tid sedan, men nu är man uppe i 5 miljoner och det 

är klart att det har ökat. Men då slog man bestämt fast att det inte skulle öka, 

det skulle hålla på den nivån. Det är också rimligt, om man ska bedriva en yr-

keshögskola, att kostnaden per studieplats inte kan vara samma som i grund-

skolan, för det är vad den är nu. Basbeloppet för grundskoleeleverna är det-

samma som beloppet på Ålands högskola. Det krävs egentligen mycket mera 

pengar, men då kommer vi till det att det är ett så pass litet elevunderlag. Är 

det verkligen ekonomisk motiverat att tillhandahålla den här utbildningen på 

de här grunderna. Ålands högskolas roll i vårt utbildningssystem, kostnaden 

för den och kvaliteten i utbildningen är viktigt att se över och jag välkomnar 

ltl Johan Ens intresse för den här frågan. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det finns få eller inga områden, tror jag, som ständigt har 

ett utvecklingsbehov och utvecklingsmöjligheter. Det gäller också högs-

kolan på Åland. Därmed inte sagt, att den utbildning man bedriver där 

idag, nödvändigtvis behöver vara dålig. Tvärtemot, tycker jag att vi på 

många områden bedriver en väldigt god utbildning. Gör vi en allmän 

överblick över Ålands högskola tycker jag de bedriver en bra utbildning. 

Det ska sägas. 

När det gäller namnet, kan man reflektera över att det, såsom ltl 

Sundback gjorde och delvis jag också i mitt anförande. Men jag försökte 

också ge uttryck för att det ger oss möjligheter. Det ger oss möjligheter 

att skapa spetskompetens. Det ger oss möjligheter att i samarbete med 
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andra också bedriva ett forskningsarbete som ligger på en annan nivå än 

vad den gör idag.  

Framför allt handlar det inte om det som riktas till de studerande vid 

högskolan idag, utan det är också den undervisande personalen, som för 

att kunna utvecklas och bli ännu bättre än vad de är i dagsläget, behöver 

ha den här möjligheten till att också kunna bedriva ett akademiskt 

forskningsarbete. Där tror jag också det finns ett utvecklingsbehov utö-

ver att man ser över själva utbildningslinjerna. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Vad gäller kvaliteten på utbildningen så är det väl ändå så 

att vi inte kan tycka om den saken. Utan man borde göra utvärderingar 

och jämföra med liknande utbildningsinrättningar. Jag tycker ingenting 

i det här skedet för jag tycker man måste ha mera fakta för att dra en så-

dan slutsats. 

Det här med att lärarna ska forska, ja, så är det ju vid universitet, som 

har professurer. Då är huvuduppgiften faktiskt att forska och utbildning 

och undervisning en del av det. Men om vi ska börja inrätta professurer 

då kommer vi upp i en annan nivå. I första hand är det nog ändå fråga 

om lärare som på en lite högre nivå utbildar yrkesmänniskor. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Som jag sa, handlar det om att i samarbete med andra 

kunna erbjuda den här möjligheten och jag tror också att i den här sam-

arbetsmöjligheten ska man se att det finns möjlighet att, precis som man 

gör inom högskolan idag, plocka kompetens utifrån inom specifika om-

råden. Men också att klara av att, till vissa delar själv, utveckla dem om 

det intresset finns hos den personal man har.  

Jag skulle också vilja säga att, om jag inte är helt felunderrättad, görs 

ett kvalitetsarbete ständigt också för vår högskola. Man gör utvärdering-

ar av den. För några år sedan kom en utvärdering och då fanns det syn-

punkter på vissa saker som var bra och vissa som var mindre bra. Jag 

har inte de här sakerna i huvudet just nu. Men man har också audite-

ringar på de kvalitetssystem man har, som, om jag inte är helt fel under-

rättad, kommer att komma nu under det kommande året också. Jag tror 

vi har den där biten under bra kontroll, men däremot gäller det att stän-

digt och jämt vara på tårna att man utvecklar det arbete som görs så att 

det faktiskt blir det som vi kan visa upp utåt, som ett flaggskepp vi är 

stolta över. Där tror jag, som jag sa i mitt anförande, att grunden finns i 

den sjöfartsutbildning som vi har. Den ska vi bygga vidare på och runt 

den kan vi bygga en vacker krona på det här trädet.   

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag det låter bra. Jag tycker nog att ministern ska ta in det här med vård 

också, även om det är ett kvinnodominerat område. Men det krävs otro-

ligt mycket utveckling, speciellt inom äldreomsorgen, om vi tillnärmel-

sevis ska klara av den. Där är teknologi någonting som man borde lyfta 

fram. Men det här tyder på att vi kommer att få diskutera Ålands högs-

kola många gånger i framtiden och det ser jag fram emot och jag önskar 

ltl Johan Ehn lycka till som utbildningsminister. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack herr talman! Jag tycker det är glädjande att högskolan får så myck-

et uppmärksamhet som den får i dag. Det är den verkligen förtjänt av. 

Med det finns en hel del tyckande och också kanske sammanblandning 

av olika begrepp.  

När det gäller forskningen så har vi ett väldigt gott exempel i högsko-

lan på Åland, där man gör ett forskningsprojekt inom äldrevård i sam-

arbete med kommunerna. Det är ett EU-projekt, som också ÅHS är in-

volverat i, där man hemma hos äldre har en form av enkla datorer och 

skärmar, så att äldre direkt kan få kontakt, sträcka fram handen och visa 

om det är såhär som jag ska göra eller liknande, om det är något man 

själv bedöms klara av. Det här görs professionellt i samarbete med 

andra universitet och så vidare. 

Däremot, det som nämns här i ltl Sundbacks anförande, ses forsk-

ningen mer som elevernas slutarbete, som jag tolkar det. Så det finns 

både slutarbeten och forskning.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det första exemplet minister Britt Lundberg hänvisar till, 

är väl det som man egentligen bedriver i Åboland. Eftersom jag läser 

Åbo underrättelser varje dag, är jag ganska väl förtrogen med det där. 

Det är ett intressant projekt, jag vet inte riktigt om man kan kalla det 

forskning, måste jag säga. Det beror på vad man lägger in i begreppet. 

Det är väl att prova ut en ny verksamhet, en sorts utveckling av äldre-

omsorgen med hjälp av framför allt TV-mottagare. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag tror att all forskning vid Ålands högskola kommer att 

behöva göras i samarbete med andra, eftersom man har väldigt begrän-

sade resurser och eftersom det också bra att vidga vyerna. I det här fallet 

är det mycket riktigt ett samarbetsprojekt med Åbo som görs.  

Det här är absolut forskning. Det här är tillämpad forskning, forsk-

ning som ger ny kunskap, som är tillämpbar och som också efterfrågas 

av någon form av verksamhet, i det här fallet äldrevården. 

När det har talats om forskning inom personalen på högskolan så är 

det forskning som fortbildning som används som ett instrument, både 

inom yrkeshögskola men också inom universitet. Det är till den mån 

som lärarna emellanåt är med i forskningsprojekt eller också själva bed-

riva forskning, för att tillföra ny kunskap och för att utbildningspro-

grammet ska kunna hållas på framkanten. Vi har ju också gjort ett pro-

gram nu för forskningspolitiken. Jag tycker vi har ett bra grepp om den. 

Talmannen 

Replikskiftet är därmed avslutat. Begärs ytterligare ordet när det gäller utbildnings- och 

kulturavdelningen? Den diskussionen förklaras avslutad. Vi går vidare med näringsav-

delningen. Begärs ordet? 
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Minister Torbjörn Eliasson 

Tack herr talman! I mitt anförande, så kommer jag att uppehålla mig sam-

hällsekonomi, eftersom näringslivet är så starkt förknippat med landskapets 

ekonomi och överhuvudtaget på ett makroplan. Jag kommer också att berätta 

lite om vad som ingår i budgeten, hur vi har tänkt där och så tänkte jag av-

sluta med ett litet kort testamente, om det tillåts. 

Allmänt i det tuffa budgetklimat som lågkonjunkturen och nedgången i 

landskapets inkomster utsätter oss för måste vi spara, effektivisera, förändra 

strukturer, men också våga satsa på framtid och tillväxt. De flesta bedömare 

är överens om att de riktigt goda åren med höga klumpsummor och flitpengar 

knappast kommer tillbaka. 

Det är därför skäl att räkna med att guldåren är över och att vi, även med 

förbättrade prognoser längre fram, måste spara mycket mer än hittills. Vi har 

ett strukturellt underskott på 10-15 miljoner euro, kanske mer, som ska han-

teras politiskt, framför allt genom nya prioriteringar.  

Men, bästa lagting, prioriteringar behöver inte bara betyda nerdragningar, 

utan även satsningar – och då pratar vi näringsliv. Fungerar inte motorn så 

står bilen stilla. Alltså, vi måste hålla igång motorn så att hjulen snurrar, att 

företagen har förutsättningar att hålla jobben, växa och skapa nya arbetsplat-

ser och generera skatteinkomster till landskapet och kommunerna! 

Herr talman! I kärnverksamheterna vård, omsorg och utbildning är mål-

sättningen att behålla servicenivån, det är vi alla överens om. Vi ska fortsätta 

att producera den jämförelsevis höga service som erbjuds, men på effektivast 

möjliga sätt, vilket faktiskt innebär att det inte får vara tabu att kritiskt 

granska även dessa områden. Även här kan näringslivet komma in, det finns 

säkert områden där det privata kan sköta servicen, det viktiga är dock att kra-

ven på servicenivån är höga. 

Regeringens målsättning är att så fort som möjligt få budgeten i balans 

igen, men det är ingen lätt ekvation att lösa. För tre år sedan när vi gick in i 

lågkonjunkturen, minns jag att jag i min roll som ordförande för finansut-

skottet sade att vi måste räkna med en femårsperiod innan det är möjligt att 

få utgifter och inkomster att åter mötas. Tyvärr är det nu ett faktum och ris-

ken överhängande att det kommer att ta ännu längre tid. Just nu är framtiden 

ovissare än på mycket länge! 

Herr talman! En förändring till en långsiktigt hållbar budgetekonomi ford-

rar minskningar av konsumtionsutgifterna, vilket i klartext främst betyder 

minskning av personal. Att göra personalminskningar eller att i praktiken 

skära bort verksamhetsformer har visat sig lättare sagt än gjort, men det 

måste vi nu ha mod till att göra för att undvika upplåning. Och det måste gö-

ras så fort som möjligt innan reserverna är helt tömda. 

Näringsavdelningen har pressade ramarna även i år och vi är faktiskt en-

samma om att minska konsumtionsutgifterna, vilket visar avdelningens för-

måga att ta sitt ansvar och förändra.  

Flera strukturella reformer genomförs på näringsavdelningen.  Avbytar-

servicen minskar långsiktigt på budgetslitaget med det reformpaket som pre-

senterades ifjol. Kostnaderna för försöksstationen och för Guttorp har mins-

kats kraftigt under några år och vi arbetar med nya möjligheter att behålla 

verksamheterna men under ändrade former där privatisering fortfarande är 

ett alternativ. I fallet Guttorp kan en lösning vara på väg, där en kombination 
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av verksamheter kan göra det möjligt att även trygga utplanteringen i de 

åländska vattnen. 

En förutsättning för att kunna överföra försöksstationens verksamhet till 

Ålands hushållningssällskap är att vi nu kan ge signalen att föreslagen nivå är 

långsiktig! 

Herr talman! Landskapsregeringen föreslår insatser för jobb och tillväxt i 

budgeten. Att ge näringslivet goda förutsättningar för entreprenörskap, risk-

tagande, tillväxt och jobb.  

Projekt ungt entreprenörskap tillsammans med åländskt näringsliv har vi 

diskuterat och det är på väg och kommer snart att sjösättas. Det är viktigt att 

man redan i grundskolan lär dig hur man kan bli entreprenör och hur viktigt 

det är att man satsar på det.  

Vi har gjort en undersökning av riskkapital och kapitaltillgången på Åland 

och där har det kommit fram en hel del synpunkter som vi har redogjort för, 

men den kapitalförsörjningsgruppen ser vi gärna i budgeten att kommer att 

fortsätta sitt arbete och gå ännu djupare in.  

Underlaget ligger till grund för en översyn av landskapsregeringens stöd 

till näringslivet med särskilt fokus på stimulans av tjänste- och serviceföretag, 

satsningar på att utveckla ny teknik och nya produktionsmetoder, IT, energi 

och miljö med mera. 

Det är också viktigt att informationsinsatser kring kapitalförsörjningen ska 

utökas och förbättras. Det kom också fram i den här utredningen. Där ska 

landskapsregeringen, banker och andra finansiärer jobba gemensamt. 

All välfärd byggs och bevaras med jobb och skatter. Ökad tillväxt i hela reg-

ionen är en mycket viktig målsättning. 

Vi har ett projekt som heter Tillväxt Åland, det fortsätter. Det har varit och 

är framgångsrikt och många företag ute i regionerna har blivit hjälpta för att 

få en bättre solidaritet, få bättre marknadsföring och framför allt att kunna 

bli intressanta för generationsväxlingar längre fram.  

Skärgårdsnämnden har omorganiserats och den har en viktig roll i dag 

som rådgivande organ till landskapsregeringen. Där har vi gjort en undersök-

ning, ÅSUB har gjort den, där man siktar på att se vilka jobb som vi i framti-

den kan skapa i skärgården. Det arbetet är inte färdigt med det fortgår.  

Generellt kan man säga att det är viktigt att alla företag som exporterar 

från Åland ut till omvärlden, inklusive framför allt sjöfarten och livsmedels-

klustret. Alltså de ska ges samma förutsättningar som företagen i närområ-

dena, de som de konkurrerar med. Det har varit en viktig princip för rege-

ringen. Sjöfarten är vår viktigaste näring, men också turismen har en stor 

potential. Där kommer förhoppningsvis nästa regering att gå vidare med att 

arbeta med den turismstrategi som vi tog fram och där finns ett hundratal 

människor som sitter i olika arbetsgrupper och som flitiga myror söker fram 

nya idéer och där hoppas jag verkligen den tillträdande regeringen tar vid. 

Den tillfälliga tjänsten som näringslivsutvecklare fortsätter.  

En intressant sak i budgeten är att Visit Ålands verksamhet ska utvärderas. 

Vi har ett tvåårsavtal med dem och det är viktigt att man utvärderar och ser 

hur det arbetet fungerar och vad som eventuellt kan göras bättre.  

 I budgeten framgår det också att vi ska utreda hur man eventuellt kan 

sammanföra destinationsmarknadsföring och försäljning. Ute i näringslivet 

finns det många idéer och synpunkter. Det här kan göras på flera olika sätt. 

Det kan göras inom ramen för Visit Åland. Det kan göras inom ett privat bo-
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lag, det finns också sådana intressen. Det kan vara en kombination, men det 

viktiga är att när man säljer och marknadsför Åland vet hur de här båda si-

dorna fungerar. Då kan man optimera försäljningen. 

Det är viktigt att man investerar i lågkonjunktur och det sa jag också i bör-

jan av mitt anförande. Investeringsstöden har visat sig vara och är viktiga in-

strument för omstruktureringar och för att höja effektiviteten, som skapar 

förbättrad konkurrenskraft. Det är viktigt att man riktar investeringsstöden 

generellt till företag och då inkluderar jag också livsmedelsproduktionen, till 

sådana områden så att man höjer effektiviteten och konkurrenskraften och 

gärna också satsar på unga företagare. Inom jordbruken är familjeföretagen 

speciellt viktiga. Vi har inga riktigt stora jordbruk och där ska satsningarna 

göras på konkurrenskraft och miljövänlighet. 

Balansen på arbetsmarknaden är en viktig. Till all lycka som har vi bara tre 

procents arbetslöshet på Åland. Vi har haft cirka tio procentig arbetslöshet 

bland ungdomar, men den har halverats nu, och det får vi vara jättelyckliga 

över. Men i budgeten så finns det satsningar på arbetslöshetsersättning och 

sysselsättningsfrämjande åtgärder och de ska fortsätta i oförminskad kraft 

och vid behov kan man även utöka dem om situationen förvärras. Samtidigt 

så ska det också arbetas för inflyttning för att råda bot på kompetens- och ar-

betskraftsbrist. Vi jobbar alltså på!  

Till sist, herr talman, ett anspråkslöst testamente! Jag har fått möjligheten 

att arbeta som näringsminister i drygt 1,5 år. Det har varit en mycket intres-

sant tid som jag inte vill ha ogjord och det tackar jag för. Tyvärr är denna tid 

allt för kort för att på allvar kunna förverkliga sina idéer och visioner. Den 

möjligheten har nu nästa regering och näringsminister.  

Men det bör sägas att till och med en valperiod om fyra år är för kort när 

det gäller att skapa förutsättningar för ett blomstrande näringsliv. Det viktig-

aste i utformningen av näringspolitiken är långsiktighet. För att näringslivet 

ska kunna utvecklas gynnsamt och växa ska spelreglerna vara klara och lång-

siktiga, inte växla från regering till regering. Det är allmänt känt att ett land 

inte behöver ha de lägsta skatterna för att dra till sig kapital och företag – vik-

tigare är att företagen kan förvänta sig stabilitet i lagstiftning och myndig-

hetsutövningen! Det är också viktigt att byråkratin minimeras – där finns en 

hel del kvar att göra! 

Herr talman! En näringsminister har också stora möjligheter att göra in-

satser för miljön eftersom de flesta företagsverksamheter i högre eller lägre 

drag påverkar miljön – både negativt och positivt. På Åland har vi stora möj-

ligheter att minska det negativa och satsa på det positiva. Jag tänker då till 

exempel på våra fantastiska förutsättningar att själva producera grön energi - 

inte bara för vår egen räkning utan även för export! Jag ser våra möjligheter 

att satsa på it och nya miljötekniska lösningar – det finns know how, vilja och 

intresse bland unga åländska entreprenörer! Jag ser Ålands chans att bli stor 

exportör av miljövänligt producerade livsmedel – nu när ekologisk efterfrå-

gan ökar ska vi haka på, där finns det pengar att hämta! Och vi har redan ett 

positivt laddat varumärke, som kan göras ännu bättre men framför allt myck-

et mera känt. 

Jag önskar den nya regeringen och den nye näringsministern lycka till! 

Som parlamentsledamot kommer jag att stöda alla nya initiativ som skapar 

tillväxt på miljöns villkor! Tack, herr talman! 
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Ltl Tony Asumaa, replik 

Herr talman! Minister Eliasson nämner i sitt testamente att guldåldern 

är över och att näringslivet ska generera skatteintäkter till kommun och 

landskap samt att näringsavdelningen ska ge goda förutsättningar för 

företag. 

Näringsavdelningens kostnader ligger i budgeten på 23,5 miljoner 

euro och av det har man vikt 10 %, 2,6 miljoner euro, till övriga 

branscher om man exkluderar primärnäringarna. Vi vet att vi har 23 

000 företag på Åland. Av de här finns 106 i primärnäringarna, alltså 

95,5 % är något annat än primärnäringarna. Men de får 10 % av pengar-

na.  

Av BNP står övriga branscher, om vi exkluderar primärnäringarna, 

för 97,2 % av Ålands BNP. Är det här enligt minister Eliasson rätt stra-

tegi att höja Ålands BNP och är det goda förutsättningar för dessa bo-

lag? 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Varje gång jag har stått i den här stolen har jag fått 

den här frågan. Jag har levererat samma svar varje gång. Det här är ett 

sätt att försöka ställa livsmedelssektorn mot övrigt näringsliv och det 

gillar jag inte över huvud taget. Vi vill även ha vårt livsmedelskluster in-

takt och vi vill utveckla det. Det måste vi göra på förutsättningar, som vi 

inte själva bestämmer. De bestäms i sista hand av EU. EU och de pro-

gram som görs upp och slås fast av EU. 

Där kan vi inte göra så värst mycket. Skulle jag ha mera pengar, vilket 

jag inte har, budgeten har minskat vartenda år, så skulle jag naturligtvis 

satsat mera på övrigt. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Herr talman! Jag talade inte en enda gång om att vi skulle ställa någon-

ting mot någonting, utan jag frågade om det har varit en strategi att för-

dela 10 % till de som genererar 97 % av BNP? 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Mitt svar var ett svar på ltl Asumaas fråga. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack herr talman! Tack minister Eliasson för goda och ambitiösa insat-

ser under de här 1 1/2 åren.  

På den här sista diskussionen kunde man travestera att ju mindre bi-

drag det ges till branscher ju större produktionsvärde. Men det kanske 

är en för långtgående slutsats. Däremot ser vi i budgeten nog att tilldel-

ningen till näringsavdelningen har ökat och där kommer min första frå-

geställning. Från 2011 till 2012 med 5 % och under allmän förvaltning på 

sidan 159 att bokslutet 2010 visar på allmän förvaltning på 1 294 000 

och förslaget för 2012 är 1 838 000, alltså en ökning med 42 %. Förklara 

gärna! 
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Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Jo, budgeten har totalt ökat om vi tittar till konsumt-

ionsutgifter, överföringsutgifter och allting. Här handlar det om budget-

teknik. En stor ökning att man har plockat fram pengar inom fiskerisek-

torn, som alltså finns programmet. Det kan ltl Roger Jansson titta på. 

Där är det stora pengar som har budgeterats upp. Det kommer säkert att 

räcka i två år. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag fick inte något svar på min fråga om den allmänna för-

valtningsexpansionen. Möjligen att jag inte förstod svaret rätt. Men den 

andra frågeställningen jag har gäller turismens främjande. 1 220 000 

ska gå till marknadsföring via Visit Åland r.f. Landskapsregeringen har 

tagit fram en turismstrategi och det har även tidigare jobbats med de här 

frågorna. Där har man konstaterat att kvaliteten i landturismen är för 

låg, evenemang- och aktivitetsturismen måste utvecklas betydligt för att 

man ska få en året runt turism i landskapet och därmed lönsamhet i de 

befintliga anläggningarna. Men här finns inte med ett ord sagt någon-

ting om Visit Åland, som får alla våra pengar för turismen, ska ha något 

ansvar för det. Det fortsatte bara med att man ska fortsätta och mark-

nadsföra den här lite skraltiga produkten som vi har med vissa goda un-

dantag förstås. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Tillbaka till den förra frågan. Det är viktigt att man 

minskar på konsumtionsutgifterna. Det har vi arbetat på. Faktiskt är nä-

ringsavdelningen den enda avdelningen som minskar konsumtionsutgif-

terna 2012 i budgeten med -3 %. 

När det gäller Visit Åland så står det i budgeten att verksamheten ska 

utvärderas. Vi skriver tvåårsavtal med dem och då ingår det i det jobbet 

att titta på de här sakerna. Det är därför vi vill utvärdera det. Det är rätt 

som ltl Jansson säger att kvaliteten är alltför låg på våra anläggningar 

och därför kommer det också att behövas investeringar från näringslivet 

för att bygga fast det. Men allt det här kommer att utvecklas i den pro-

cess som pågår nu med turismstrategin, där ju Ålands näringsliv också 

är inkopplat.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Herr talman! Det här handlar lite om det som ltl Roger Jansson berörde, 

Visit Åland och bolagisering. Jag var på Visit Ålands höstmöte och där 

nämnde Vd:n själv att man ska titta undersöka om det finns en möjlig-

het att bolagisera Visit Åland och jag vet att bland näringslivet så anser 

man att det är den enda formen för att man ska få någon struktur på Vi-

sit Åland. Men jag tror att Visit Åland självt inte är så begeistrat av för-

slaget. Hur har landskapsregeringen ställt sig i frågan? Har man ställt 

krav, har man backat upp eller på något vis ställt krav gentemot Visit 

Åland att undersöka det. 
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Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! När det gäller bolagisering av Visit Åland, så har det disku-

terats flera gånger tidigare. Det jag har sagt är att det är en fråga för 

medlemmarna, eftersom det är en förening. Vi kan inte härifrån säga att 

Visit Åland ska bolagiseras. Det är någonting som föreningsmedlem-

marna själva får bestämma om de ska göra och det är en möjlighet. Men 

även jag tror att det är lättare att driva framför allt försäljningen i bo-

lagsform. Det tror jag och därför har vi haft diskussioner med näringsli-

vet i just den frågan, som jag också nämnde i mitt anförande. Därför vill 

vi nu att den nya regeringen ska se på möjligheterna och fördelarna av 

att i framtiden sammanföra de här två sakerna, det vill säga destinat-

ionsmarknadsföring och försäljning. Hur det ska ske och i vilken form, 

det kan vi inte uttala oss om, men vi vill att man ska utreda det. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Ja, det har alltid varit ett bekymmer att få in marknadens andel av 

pengarna eller att det ska räcka till, som det står i stadgarna, att det ska 

motsvara 40 % eller 50 %, sen kommer resten från landskapet. Jag vet 

att det säkert skulle finnas större intresse i branschen om Visit Åland 

skulle drivas i bolagsform och att det skulle vara ett aktiebolag. Här 

tycker jag att den som tillträder som näringsminister har nog arbete att 

jobba med. 

Men sen en annan sak och det gäller det eländiga gemensamma bok-

ningssystemet som branschen många gånger har frågat efter. Det har 

funnits olika åsikter, men vad har landskapsregeringen gjort där, ställt 

krav eller har man försökt lyfta upp den här frågan? 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Jag delar ltl Eklund uppfattning i den här frågan att 

mycket skulle underlättas i bolagsform. Vi har arbetat på det även om 

det inte torgförts så mycket. Vi har exempelvis haft hit Anders 

Blomqvist, ni vet skidåkaren, som var här på kickoff inför turismstrate-

gin och tillsammans med Ålands näringsliv, Visit Åland och represen-

tanter för näringslivet, diskuterade möjligheterna och fördelarna med 

att i bolagsform driva den här frågan. Där har man både marknadsföring 

och försäljning på ett ställe och det är jätteviktigt att man också skulle 

kunna nå hela Åland från sin dator, att man inte ska vara så utspridda. 

De här tankarna har vi jobbat med, men nästa regering måste utreda det 

vidare. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Christian Beijar, replik 

Herr talman! Minister Eliasson tog i allmänna ordalag och nämnde nå-

got om AMS. Min fråga är, det står här, att landskapsregeringen anser 

att AMS i sin verksamhet ska prioritera de funktionshindrade högt. Vad 

avser ministern med det och vad har han gjort åt det? 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Ja ministern avser nog exakt det som det står där. Ex-

akt det.  
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Ltl Christian Beijar, replik 

Herr talman! Jag hade också en tilläggsfråga. Vad har ministern tänkt 

göra åt det? 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Ministern har inte så stora möjligheter att göra någonting 

efter det här eftersom en ny regering tillträder. Jag är övertygad om att 

de kommer att ha samma uppfattning, som står i den där meningen i 

budgeten. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det var värdefullt att få höra minister Torbjörn Eliasson 

testamente. Det är alltid viktigt att få kännedom om erfarenheter som 

människor har gjort av olika slag. Det var många punkter som jag gärna 

skulle ha diskuterat mera, särskilt glad blev jag över att ministern i sista 

minuterna av den här regeringen liv, tillstår att det här med ekologiska 

produkter skulle vara viktigt för Åland. Synd att det kom så sent, för det 

leder inte till någonting för den här regeringen.  

Men ministern sade också att byråkratin måste minimeras med tanke 

på näringslivets utveckling och att det finns mycket att göra på det om-

rådet. Jag skulle vara lad om ministern nämnde åtminstone en eller två 

exempel på vad det kunde innebära konkret? 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Jag har alltid tyckt att ekologisk odling är någonting 

viktigt och någonting bra. Det är självklart att om man kan odla utan att 

använda gifter, så är det naturligtvis att föredra. Men det är också sagt 

är att det måste finnas en efterfrågan och det är det som det bygger på. 

När det finns en efterfrågan på ekologisk produktion, så kommer det att 

medföra att man odlar ekologiskt. I efterfrågan på ekologiska produkter 

har jag förstått att det börjat rycka mer och mer. 

När det gäller byråkratin så finns det mycket som kan göras där och 

det är egentligen det vi gör här i den här salen. När vi stiftar lagarna 

skapar vi byråkratin. Det är då vi måste testa och se är det här verkligen 

nödvändigt, för sen måste tjänstemännen följa det och ofta blir det 

ganska mycket byråkrati. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det sista köper jag nog inte. Det är regeringen som lämnar framställ-

ningarna till oss och då ska nog rättssäkerheten vara beaktad. Byråkrati 

är ofta nödvändig just för likabehandling, sökandens rättskydd men 

framför allt för rättsäkerheten. Det där är inte tillräckligt noggrant. 

Många häver ur sig att byråkratin ska minskas och trevligast vore att 

bara gå kvittera ut pengarna, men det är ju trots allt skattemedel. Jag 

vill nog ha mera konkreta exempel på vad det är, inom vilka områden, 

på vilket sätt kan vi minimera byråkratin. För det är ju det man vill från 

näringslivet och man ska ta det på allvar, men sen gäller det att här i hu-

set säga vad som är realistiskt och vad som är fromma förhoppningar. 
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Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Jag anser fortfarande att det finns mycket att göra här och 

det är klart att förslagen kommer från landskapregeringen. Förra 

gången talade ltl Sundback om att det här inte får vara en postlåda och 

idag pratar hon om brevbärare. Det är ju faktiskt här vi stiftar lagarna. 

Det är Ålands lagting som bestämmer det. Ju mer komplicerade de är, 

desto mera de innehåller, är risken stor att de skapar mera byråkrati. Så 

är det. Här ska vi se till att vi gör det så okomplicerat som möjligt. Det 

vinner vi alla på. Både privatpersoner och företag.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Man kan konstatera att näringsminister Eliasson har varit 

lyckosam i sitt förvärv, trots den korta tiden. Det är egentligen två saker 

som jag främst tycker har återkommit och som är oerhört viktigt för 

Åland. Det ena är nog ekologisk odling och jag vet att det håller på att 

hända oerhört mycket och kommer att hända oerhört mycket på Åland 

inom ekologisk odling och framför allt inom ekologisk förädling. Det är 

ett jobb som har gjorts den senaste tiden, som kommer att visa sig här 

inom ett eller två år. Det ska han ha allt beröm för. Men det allra viktig-

aste, tycker jag, av vad han åstadkommit, är en minskad arbetslöshet. 

Jag vill påstå att med näringsministern i spetsen har det åstadkommits 

att vi i princip inte har någon arbetslöshet på Åland idag. Framför allt 

ungdomsarbetslösheten har halverats från tio till fem procent. Det finns 

inte en enda ort i Europa, som kan visa upp sådana fantastiska siffror, 

att vi kan ge våra ungdomar arbete, när arbetslösheten i andra länder 

ligger på 20, 30 och 50 procent. Här tycker jag att Eliasson har gjort ett 

bra jobb. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Tack ltl Runar Karlsson, jag har ingenting att anföra 

mot detta. Tack! 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. Plenum avbryts för lunch. Vi återupptar arbetet kl. 

12.35. 

Talmannen 

Plenum fortsätter. 

Ltl Tom Grahn 

Herr talman, bästa kolleger! I mitt anförande angående näringslivet i land-

skapet så kommer jag att koncentrera mig på näringslivet överhuvudtaget. 

Jag kommer att leda in mig på ett kärt tema, för att inte göra er besvikna, 

skärgården ur näringslivsaspekt. I det hänseendet kommer jag att presentera 

mina två motioner jag skrivit och där jag fått största delen av lagtingsgruppen 

bakom mig.  

Men innan vi börjar måste vi ta en liten tillbakablick på gårdagen. Igår 

nämnde många talare Tyskland och Bundesbank och de reagerade igen igår. 
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Innan jag kommer till Tyskland så vill jag framföra några reflektioner av går-

dagen.  

En offentlig förvaltning återspeglar samhället och dess framtid, inte tvär-

tom. Efter många och långa goda år följer oftast efterklokhetens kranka blek-

het. Situationen i landskapet Åland är god. Landskapet är skuldfritt och har 

fortfarande god likviditet.  De goda åren har fört med sig en personalstyrka 

på 1800 personer som är 6,4 % av Ålands befolkning, uppskattningsvis 10 % 

av den arbetsföra befolkningen. Motsvarar landskapregeringen organisation 

de krav och de utmaningar som framtiden ställer på oss? Jag tvivlar och ana-

lyserar.  

Ltl Asumaas anförande igår var mycket instruktivt, det bästa igår och bå-

dar gott för finans- och näringsutskottets arbete fyra år framåt. Det bådar 

gott för en samhällsutveckling, det bådar gott för en ny, kreativ skärgårdstra-

fik inom åtta år. Tyskland kom samtidigt ut med alarmerande siffror: Den 

tyska ekonomin 2012 förespåddes i juni växa med 1,8 %, i oktober med 1,0 % 

och igår den 21.11 i bästa fall växa med 0,5 – 1,0 %. I bästa fall. Finland är be-

roende av sin export. Jag är rädd att minister Perämaas varningar inte är 

överflödiga och 0,45 % statens inkomst släpar 10 – 15 miljoner euro efter 

budgeten under 2012.  

Mitt liv har lärt mig att det enda som är beständigt är en ständig föränd-

ring. Den som, det företag, den förvaltning som klarar av detta överlever 

bättre än andra.  

Gårdagens lärdom i sammanfattning: Genom att utveckla och förändra or-

ganisationen, dess struktur, dess ledarskap och ledning, skola personalen i att 

leda, delta och bli ledd kommer Ålandsmodellen också i fortsättningen att 

vara internationellt efterfrågad. Det finns alla förutsättningar. 

Nu till näringsavdelningens budget 2012.  Den gula boken 2012 omfattar 

42 sidor: Det man vill göra för 23,5 miljoner euro med 5,4 miljoner euro eller 

78 personers insats. Den blåa boken, berättelsen för 2010, omfattar 23 sidor 

beträffande näringslivet. Vad man gjort för ett år sedan är inte övertygande. 

Vad näringsavdelningen gjort 2011 finns det endast budgetjämförelsesiffror 

på. 5 % av landskapets verksamhetsutgifter i fråga om löner mätt, sköter om 

20 % av överföringsposterna. Nota bene. 

Min första reflexion är: Jag vill se en kontinuitet, en analys och utvärdering 

av satsningar i överföringsposter på 18 miljoner euro som bas för följande års 

satsningar och jag vill rikta finans- och näringsutskottet och i synnerhet den 

nya regeringens ministers uppmärksamhet på detta faktum. Vissa utvärde-

ringar kräver till och med oberoende revision. Mer resultat och konsekvens-

bedömning. 

Näringsavdelningen, som dess namn säger, förvaltar landskapets närings-

livs-potential. Konsumtions- och överföringsposterna, alltså bägge posterna 

sammanlagt, i storleksordning, 2012 är följande: 1) EU landsbygdens utveckl-

ing 8,4 miljoner euro, 2) AMS 4,8, 3) Främjande av lantbruket 2,7, 4) Nä-

ringslivets främjande 2,6, 5) Allmän förvaltning 1,8, 6) EU fiskerinäringens 

strukturprogram 1,6, 7) Ålands fiskodling 0,4, 8) Ålands teknologicentrum 

0,4, 9) Främjande av skogsbruket 0,3, 10) Främjandet av fiskerinäringen 0,2, 

11) Jakt- och viltvård 0,1, 12) Skötsel av egna skogar 0,1, 13) Regionala ut-

vecklingsfonden 0,04. Totalt 23,4 miljoner euro.        

Min andra reflexion är: Är det näringslivs Åland vi utläser av denna tabell 

fortfarande ett agrar- och fiskerisamhälle? Jag är medveten om tillspetsning-
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en, men kan inte låt bli att relatera det som skrivits och budgeterats. Mitt 

budskap till finans- och näringsutskottet och den nya ministern är att bryta 

ner dessa 42 sidorna i enkel begriplig text, substans och satsning och därefter 

bygga upp dem igen som Åland 2012 framåt behöver och kräver. 

 Tillåt mig att analysera närmare det som inte tyder på ett agrar- och fiske-

rinäring nämligen position 4 ovan, det vill säga näringslivets främjande, 2,6 

miljoner euro. På sida 161 kan vi läsa de övergripande målsättningarna: 

hög sysselsättning, ökat antal hållbara arbetsplatser i skärgård och på lands-

bygd, ökad export av tjänster och produkter, breddning av näringsstrukturen 

i landskapet, ökad tillväxt i form av fler företag och fler företag som växer. 

Kärnan i de näringsutvecklande åtgärderna är projekt- och företagsfinan-

siering (näringslivet och regional utveckling), destinationsmarknadsföring, 

Ålands Utvecklings Ab (riskkapital) och Ålands Teknologicentrum. Slut-

klämmen på sida 162 läser: ”Den regionalpolitiska målsättningen är att nä-

ringslivet i hela skärgården ska vara livskraftigt. Landskapregeringen ef-

tersträvar en fortsatt spridd bosättning i landskapet och en jämn befolk-

ningsutveckling i alla regioner”. 

Min tredje och sista reflexion, inför er bästa kolleger är: Utmaningarna 

inom det åländska samhället, dess näringsliv och landskapet Åland är av helt 

annan kaliber än 2,6 miljoner euro av 23,4 miljoner euro (10 %) och jag ber 

igen den nya ministern med hjälp av finans- och näringsutskottet att sätta sig 

in till grundstenen och dess murbruks sammansättning och på nytt mura upp 

det näringsliv som ett harmoniskt Åland kräver 2011-2014 och framåt.  

Nu går jag över till skärgården av idag och imorgon.  

Herr talman! Vera från Knutsboda ringde mig igår kväll. Hon hade lyssnat 

på radio och hon hade blandat den information och den ordväxling som le-

damöterna Asumaa och Sundman utbytte. Syntesen av detta privata samtal 

löd i korthet så här: Eftersom Åland inte går i konkurs och eftersom hela ar-

betspresterande styrkan i landskapet Åland på 1800 personer kommer att 

flytta till Lemland, har Vera beslutat att flytta. Dessutom, ”rykten om hennes 

förtidiga bortgång är överdrivna “ sa hon.  Vera var stött och meddelade att 

hon flyttar till jungfruliga Jurmo. I Jurmo finns det ca 40 personer, ingen bu-

tik, ingen post, inget nattliv, vägbelysningen i mörka november var hon inte 

säker på, men i Jurmo måste man tycka om sig själv för att trivas. Låt oss 

följa med Veras Jurmo vistelse under denna lagtingsperiod. 

Bästa kolleger, det var det positivaste jag hittade som inledning till Ålands 

skärgård av idag. Veras morgondag beror på er. Min analys är, är jag rädd, 

noggrann och träffsäker: 

Befolkningsrörelsen har varit negativ i 100 år. Under de senaste två gene-

rationerna har befolkningen halverats till dagens 2200.  

Dessutom har farten tilltagit de tre-fyra senaste åren – en hel by har för-

svunnit på tre år. När en baby föds så dör tre 90-åringar. 

Samhällsutvecklingen 2011 är känd och får större tyngd då vi läser ÅSUB 

2010 ålderskvoter och försörjningsbörda och försörjningskvoter: Finlands 

minsta kommuner leder tyvärr denna statistik startande med Sottunga och 

alla fem andra på platserna 2 till 6. Äldrekvoten Sottunga, Vårdö, Kumlinge, 

Föglö, Brändö och Kökar. Försörjningskvot Sottunga, Vårdö, Föglö, Kum-

linge, Lumparland och Brändö. Det som inte framgick ur Nya Åland förra 

veckan det är att om man sätter in den punkten i ålderskvot eller försörj-
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ningsbörda, så ligger Åland 20 år på den siffra som Åland, Finland och Sve-

rige är år 2030. Ålderskvoten är 50 och försörjningskvoten är nästan 100. 

Näringslivets ensidighet är riskfyllt över bredden: de fem största företagen 

står för 90 % av beskattningsbar inkomst och de två största fiskodlarföreta-

gen står för 85 %. Två kommuner är i avgörande grad beroende av dessa två 

företag. 

Vägnätet och färjtrafiknätet är tiotals år gamla och de enda färjor som inte 

är avskrivna är Viggen 1998 och Skarven 2010. Medelåldern på färjorna är 23 

år. 

Och markpriserna täcks jag inte ens nämna inte. 

Herr talman! Det samhälle som lagtinget och landskapregeringen förvaltar 

består av drygt 28 000 invånare, ca 4000 icke röstberättigade unga, ca 4 000 

icke röstberättigade ålänningar, 20 000 röstberättigade och av de 13 000 som 

röstade. Bland alla dessa finns det drygt 2 200 skärgårdsbor, knappa 8 % av 

befolkningen. Det område de bor på är lika stort som fasta Åland. 

Bästa kolleger, det är ni som avgör skärgårdens framtid via vår landskaps-

regering som tillträdde idag för en stund sen. I och med den nya regeringen 

är min praotid i lagtinget till ända. Jag lämnar efter mig tre budgetmotioner, 

av vilka två berör näringsavdelningen och näringslivet i skärgården: Motion 

nummer 13 och 15.  

Budgetmotion 13, konkreta åtgärder och stöd för att säkra fiskodlingens 

framtid i skärgården. Finlands statsrevisorer har redan en längre tid uttryckt 

sin önskan att se en ökad fiskodling i Finland, av sina statsrevisorsuppdrag. 

Den väsentliga delen av Finlands odlade fiskvolym sker i skärgården. Ur mil-

jösynpunkt är det viktigt att inse att fiskodlingen är en så kallad punktbelast-

ning av kväve och fosfor i motsats till jordbrukets diffusa belastning. Med an-

ledning av ovanstående föreslår vi, jag är första undertecknare, texten finns 

framför er, och jag har fått totalt fem signerare. 

Den andra motionen är öronmärkt riskkapital för utveckling av skärgår-

dens näringsliv inkluderat skärgårdens inkubatorverksamhet. Å ena sidan 

behövs det existerande näringslivets starkast på ett sådant sätt att det inte 

sviker och å andra sidan måste vi bygga upp någonting nytt kring det vad vi 

har. 

För att spara tid och möjligen svara på frågor, vill jag gärna att ni läser 

själva motionen. Avslutningsvis herr talman, ärade finans- och näringsutskott 

och lagting. Om inte ni bryr er om samhällsutveckling och näringslivet i skär-

gården, vem annan gör det då? Tack. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack herr talman och tack den alltför kortvariga kollegan Tom Grahn för 

en intressant analys av Ålands ekonomiska situation. Men det var san-

nerligen inget vackert bokslut över den gångna fyraårsperioden, som har 

lämnat oss i detta läge. 

När det gäller behovet av ledarskap i offentlig förvaltning är vi helt 

överens. När det gäller behovet av stora förändringar inom förvaltning-

en, moderniseringar och effektiveringar är vi helt överens och kollegan 

Grahn kommer säkert att vara nöjd imorgon när han får läsa den nya 

regeringens regeringsprogram. 

Men med tanke på situationen Europa och vårt läge med ett under-

skott till nästa års budget på 17 miljoner och därpå följande med 25 mil-
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joner. Har vi råd med så här mycket pengar, t.ex. till näringsverksam-

heten? Kommer vi att ha råd med det, om det ytterligare blir nedgångar 

i den europeiska ekonomin? 

Ltl Tom Grahn, replik 

Den nya näringsministern finns inte här ännu, men jag tror att det är 

hans uppdrag att mura upp någonting när han har insett vad han har ta-

git över och som jag sa i min reflexion ända till murbrukets samman-

sättning.  

Åland är rikt, Åland är förmöget, Åland är skuldfritt, men vi måste 

vända nya blad i historien. Vi måste inse vad som håller på att hända, 

vad vår styrka är och sedan bygga upp en förvaltning som motsvarar den 

framtid som det samhälle vi har. Egentligen handlar det om mänskliga 

investeringar, inte penninginvesteringar. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Herr talman! Också om detta kan vi vara överens, men det är en ganska 

långsam och långsiktig process i starten på den resa, som faktiskt borde 

ha startat för länge sedan. Vi har ju ändå att göra med de pengar som vi 

får in och de pengar som går ut är betydligt flera än de pengar som vi får 

in. Då är det ju extra viktigt att man hushållar med medlen, när man 

även måste dra ner på högt prioriterade verksamheter, för att nå-

gorlunda få ekonomin i balans. Det är ännu viktigare då att man verklig-

en prioriterar rätt när det gäller att åstadkomma tillväxt, eftersom där är 

man inte ensam utan det är ju näringslivet som ska stå för tillväxten. 

Våra medel som politiker är begränsade och de är inte så många. Då gäl-

ler det verkligen att prioritera dem rätt. 

Ltl Tom Grahn, replik 

Ltl av som Asumaas analys var ganska träffande och jag kan bara kon-

statera att jag hade ett större tal än det han nämnde, under tre till fyra 

år. Vi ska inte göra det för fort. Tack. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Herr talman! Ltl Tom gjorde en ganska tragisk och intressant analys 

över hur utvecklingen har gått i skärgården de här sista 20-30 åren. Ska 

man dra slutsatsen att den politik som har förts under de här åren har 

varit felaktig och felprioriterad. Bland annat har ltl Tom Grahns eget 

parti varit delaktig och nästan alla som sitter här förutom mitt parti. El-

ler hur ska man bedöma din analys? 

Ltl Tom Grahn, replik 

Herr talman! Även om analysen till sin struktur är negativ, så visar den 

på konsekvenserna av det som har gjorts utgående från lagtinget sedan 

1978. Jag tror inte att det kanske är rätt att peka på vems fel eller vems 

förtjänst det är eller så vidare. Alla är medvetna om att skärgården hål-

ler på att krympa bort. Frågan är om vi ska göra någonting eller ska vi 

låta det hända? 
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Ltl Brage Eklund, replik 

Herr talman! Det här händelseförloppet har pågått sedan 1978, som ltl 

Grahn nämnde. Det har inte skett på någon kort process. Jag tolkar det 

som att du anser att den här utvecklingen av politiken som har förts un-

der alla dessa år har egentligen varit felriktad. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Ltl Grahn pratade om att vissa delar av näringsavdelning-

en skulle behöva plockas isär och muras upp från grunden igen. Om jag 

förstod det rätt så gick det mesta till primärnäringarna och bara 10 pro-

cent till resten av näringslivet. Då undrar jag hur han har tänkt sig för-

delningen efter det och hur vi ska administrera denna jordbruks- och 

fiskepolitik som EU driver. Vi som har den minsta organisationen i 

Europa klarar av det med nöd och näppe med de resurser som vi har nu. 

Det skulle vara intressant att höra hur det skulle gå till med EU:s politik. 

Ltl Tom Grahn, replik 

Herr talman! Enligt min uppfattning och bedömning så är EU-pengar 

också våra pengar. Det finns inga fler pengar. Om det är 50 procent av 

100 procent som vi betalar så är det våra egna pengar.  

Ltl Fredrik Karlström, det är ditt uppdrag att mura om.  

Ltl Jan Salmén, replik 

Det skulle ha varit intressant att ha haft någon murare här i salen. 

Det är just jordbrukspolitiken som inte vi bestämmer själva över som 

jag är intresserad av. Ska vi lägga ner jordbruket? Fiske är ju nästan 

nedlagt, men kanske nya näringsministern Karlström som är lite intres-

serad av fiske får fart på det igen. Vi får hoppas att han sätter till knu-

tarna på det. Ska vi lägga ner jordbruket här på Åland? Tycker ltl Grahn 

att det behövs öppna landskap och betande djur på Åland?  

Ltl Tom Grahn, replik 

Herr talman! Jag har murat i 35 års tid i näringslivet. Jag kan inte stå 

här och mura nu på basen av 42 sidor, en gul bok och en blå bok och se-

dan fattas det en grön bok. Men jag vet att det går att göra. Om ni ger 

mig uppdrag så kan jag göra det. Vi har en ny näringsminister, låt ho-

nom börja med det. Jag kan nog stå till tjänst. Vi ska inte lägga ner jord-

bruket.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Fredrik Karlström 

Tack, herr talman! Jag tänkte ta tillfället i akt och att hålla ett allmänt nä-

ringspolitiskt anförande idag. Jag tänkte inte titta så mycket tillbaka på de 

senaste decenniernas näringspolitik eller skrivningarna i den här budgeten. 

Jag tänkte allmänt reflektera över ämnet i fråga.    

Jag ber om ursäkt att jag missade ltl Grahns anförande, jag får läsa det ste-

nografiska protokollet.  
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Jag anser att ålänningarna tillhör ett av världens driftigaste folk, se bara på 

vad som skapats här sedan självstyrelsens tillkomst. Visst är det åländska nä-

ringslivet, dess vidd och bredd otroligt imponerande med tanke på att vi bara 

är 28 000 personer på den här ön. Vi är inte många ålänningar i världen och 

sett i ett större perspektiv skulle vi alla rymmas i en och samma skyskrapa i 

Tokyo, Dubai eller Shanghai. Vi är storleksmässigt som en liten förort till en 

mindre stad globalt sett.  

Men det har aldrig hindrat ålänningens självförtroende att göra affärer el-

ler hävda sig i världen och skapa företag som urskiljer sig ifrån mäng-

den. Ålänningen, både infödda och inflyttade är kreativa, uppfinningsrika och 

mångsysslare, för många ålänningar är ingenting omöjligt och öbo-

mentaliteten genomsyrar tankesättet.  

Det som är viktigt nu, är att ta tillvara den kapaciteten, den andan hos 

ålänningen igen, gödsla den drivkraften och uppmuntra företag och entre-

prenörer till att inte se begränsningar utan fortsätta leta nya marknader, nya 

sätt att tjäna pengar och nya sätt att växa.  

Det görs inte genom att ge mer bidrag till fler företag. I min värld är det är 

så enkelt att företag måste producera varor, tjänster eller innehåll som någon 

annan vill köpa för att ha ett existensberättigande. Insatserna ifrån sam-

hällets sida måste vara att uppmuntra företag till ökad förädling, ökad pro-

duktion och ökade innovationer.  

Sunda företag är bolag som genererar vinster, som växer och som gärna i 

min värld anställer. För att få fler företag att starta och för att få befintliga fö-

retag att växa krävs en strukturförändring som förändrar näringspolitiken.  

Jag är övertygad om att gamla strukturer måste ses över, mycket måste gö-

ras annorlunda och nytt tänkande måste in. Det som på sikt skapar tillväxt 

och välstånd är ökad produktivitet, att man kan producera mer med de resur-

ser som finns. Det gäller såväl inom förvaltningen som för näringslivet. En ny 

kultur för företagande måste skapas och där har politikers och tjänstemän-

nens attityder en betydande roll för hur företagsklimatet blir.  

Om politiker prioriterar näringslivet och förstår företagens vardag höjs 

både kunskapsnivån och intresset om företagande. När företagare och entre-

prenörer känner att regeringen och myndigheterna prioriterar och lyssnar på 

näringslivets behov känner de sig också tryggare och vågar genomföra fler 

satsningar, satsningar som behövs för att skapa utveckling och fler arbets-

platser.  

Jag är övertygad om att grunden i företagandet och entreprenörskapet är 

den enskilda personens vilja att förverkliga sig själv och sin idé. Viljan att ta 

risker är det utmärkande och att våga blir det som driver utvecklingen i före-

taget framåt. Det är det vi måste sporra, uppmuntra och uppskatta samtidigt 

som vi måsta ha förståelse och beredskap att hjälpa till när satsningar och 

risktagningar går fel.  

Byråkrati, onödiga regler och krånglig administration är ingredienser som 

tar död på idéer, kreativitet och innovationer. Där har vi politiker en stor 

uppgift. Min vision är att för varje ny pålaga vi lägger på vårt näringsliv bör vi 

ta bort någon annan. Vi måste våga se över gamla strukturer, invanda möns-

ter och börja tänka i nya banor.  

Vad vi på Åland behöver mer av är människor som är villiga att satsa sitt 

liv på sina idéer och sina företag.  
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Det behövs en kultur för företagande och Åland har otroliga förutsättning-

ar. Här är det nära till beslutsfattare, till bankdirektörer och till samarbets-

parter. Åland är ett av de få ställen i världen där det mesta går att ordna utan 

skriftliga avtal, där företag kan göra upp affärer med varandra med ett hand-

slag och utan överdriven inblandning av jurister.  

Åland har alla förutsättningar att bli ett företagsmecka. Här har bankerna 

tid, kunskap och kompetens att se en entreprenörs affärsplan och ide även 

om den kanske är gjord på en A4 hemma vid köksbordet.  

På Åland står ministrarnas telefonnummer i telefonkatalogen. På Åland är 

det nära till allt och alla. På Åland finns en oerhörd kompetens i så många 

olika branscher och det finns en hel del pengar i omlopp, mycket tack vare 

den näring som varit motorn i näringslivet de senaste decennierna och som 

genererar stor köpkraft hos befolkningen. 

Med den syn på företagande och tillväxt som jag har, följer också att politi-

kens uppgift aldrig kan vara att peka ut branscher eller företag som viktigare 

än andra. Sanningen är att vi politiker inte har en aning om var framtidens 

jobb och tillväxt kommer att finnas. Vem hade för bara några år sedan kunnat 

ana att appar till mobiltelefoner skulle bli en marknad som omsätter miljar-

der euro? Vem skulle kunnat gissa att spelet angry birds laddats ner över 500 

miljoner gånger nästan utan någon marknadsföring?  

En politik som försöker hitta ”vinnare” bland branscher eller företag i all-

mänhet hittar oftast förlorare, och med det, slösar med skattebetalarnas 

pengar. Om politiker tror att det är vi som driver tillväxten kommer satsning-

ar oftast på fel saker att göras, oberoende av vilka politiker som sitter vid 

makten vid aktuellt tillfälle.  

Det sättet som jag är övertygad om att näringspolitiken ska drivas på är 

genom samråd, diskussion och dialog. Konstruktiv dialog krävs där land-

skapet fortlöpande måste vara lyhörd för företagens önskemål och behov. 

Kommer det nya direktiv ifrån Bryssel ska vi exempelvis se hur vi kan till-

lämpa dem på bästa sätt ur vårt näringslivs synvinkel.  

Politiker, tjänstemän och näringsliv behöver träffas oftare, både informellt 

och formellt. Förvaltningen, tjänstemän och politiker måste inse att de är till 

för medborgarna och företagen. Det som är bra för företagen är också bra för 

Åland som helhet. 

Ett gott företagsklimat i allmänhet och ett mycket gott små- och nyföreta-

garklimat i synnerhet är nödvändigt för att vi fortsättningsvis ska ha tillväxt 

på Åland. Utan ett växande näringsliv med företag som vågar nyanställa, ex-

pandera och investera stannar inte bara tillväxten upp, den minskar.  

Välstånd skapas inte genom politiska ingrepp utan genom att människor 

har möjlighet att bygga upp företag, ackumulera kapital, investera och arbeta. 

Det finns inte en enstaka åtgärd som kommer att återge åländska företagare 

tron på vårt landskap som ett av de företagsvänligaste områdena i världen, att 

få dem att våga investera mer och anställa fler. Att ändra attityder tar tid men 

det är livsnödvändigt och det kräver hårt jobb från politikers och förvaltning-

ens sida. 

Det är inte svårt att starta ett företag idag, inte alls. Vem som helst kan 

göra det, det svåra är att överleva de första fem åren på det företaget. Det är 

inte svårt att skapa arbete åt sig själv som enmansföretagare om man är lite 

kreativ, men att ta steget från enmansföretag till att anställa någon, det är ett 

sjumilakliv.  
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Det är här vi bör sätta in samhällets resurser genom att stöda företagsam-

heten. 

Tyvärr saknar vi många av de verktyg som andra länder har för att bedriva 

en aktiv näringspolitik, såsom behörigheten över skatter eller arbetsmark-

nadslagarna. Jag är övertygad om att trygga jobb bara finns i företag som går 

bra. Trygga arbetsplatser kan aldrig lagstiftas fram. Men trots att vi inte har 

alla verktyg i vår verktygslåda så har vi andra möjligheter att bedriva nä-

ringspolitik om vi bara är lite kreativa. 

Ett bra åländskt företagsklimat kräver förutom en ny företagskultur även 

en utbyggd och säker infrastruktur, en god utbildning som ser till företagens 

behov, ett tryggt och säkert samhälle och framförallt krävs ökad inflyttning. 

Entreprenörskap måste uppmuntras i skolorna, redan ifrån grundskolan. 

Vi måste i ett tidigt skede uppmana våra ungdomar att inte bara utbilda sig 

för att få ett jobb utan skaffa sig utbildning och kunskap för att bli företagare 

och entreprenörer. Men entreprenörskap är inte något man utbildar sig till, 

entreprenörskapen uppstår ur individens vilja att förbättra sin egen livssitu-

ation och när den möjligheten finns, då skapas nya företag och nya arbets-

platser.  

Entreprenörskap och innovation kan uppmuntras och stimuleras om vi till-

låter kreativa ämnen kombineras med traditionella, när olika områden kors-

befruktas och när olika människor med olika bakgrund och kompetens möts.  

Det gäller för oss politiker att ge varje unik individ möjligheten att förverk-

liga sina företagsdrömmar, däri ligger utmaningen de kommande åren. 

Jag hoppas få återkomma inom en snar framtid med konkreta nya tankar, 

idéer och förslag till ett företagsklimat som passar Åland. Tack, herr talman.  

Brage Eklund, replik 

Herr talman! Jag får gratulera ltl Karlström till ett mycket innehållsrikt 

anförande. Ska han hinna genomföra allt det som han räknade upp un-

der den här tiden så tror jag inte att de här fyra åren kommer att räcka 

till.  

Jag fastnade lite för hans argument mot bidragen. Ingen är gladare än 

jag om systemen skulle fungera så att alla bidrag faller bort. Men det 

förutsätter att omvärlden runtom oss har samma system. Hur än mi-

nister Karlström vill så tror jag att det där systemet kommer att finnas 

kvar. Jag tror inte att han är herre att ta bort systemet heller. Jag hoppas 

att han kan fördela bidragen rätt. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag har aldrig trott att alla bidrag kommer att försvinna. 

Det finns inte någon möjlighet till det eftersom vi lever i en globaliserad 

värld och vi lever inom EU:s spelregler. Däremot kan man säkert rikta 

företagen på ett annorlunda sätt, vilket jag kommer att återkomma till 

framöver. Man ser framförallt på produktiviteten, tillväxten och syssel-

sättningen och att bidrag som delas ut har det som en huvudmorot. Man 

ska också titta på innovationstänkande och nyskapande.  

Ltl Eklund, vi är överens om att bidragen förmodligen aldrig kommer 

att försvinna helt. Men det finns olika sätt att använda systemen på.  
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Brage Eklund, replik 

Jag tror att vi sist och slutligen är ganska överens. Alla som söker möj-

ligheter att få stöd på ett eller annat sätt så söker med tanke på att man 

ska försöka utveckla sitt företag eller bli större och anställa flera. Jag 

tror inte att det är så många enmansföretag som har möjlighet att få 

stöd överhuvudtaget och de söker inte stöd heller. De som får stöd är lite 

mera exportföretag. 

Det är ett visst system som reglerar jordbruket.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag uppskattar alltid ltl Karlströms entusiasm. Det var 

flera intressanta slutsatser i Karlströms anförande. En slutsats var att 

kulturpolitik och näringspolitik är ganska intimt sammanbundna. En 

viktig sak är att fundera över skolan och fundera över hur man ska 

uppmuntra entreprenörskap. Ett sätt är att sätta fokus på de kreativa 

ämnena. Också att skolan inte är så fyrkantig, utan den ska ha ett man-

dat att ta tillvara alla talanger bland barn och ungdomar. Kultur och nä-

ringspolitik är lättare att kritisera och svårare att förverkliga. Det har 

faktiskt kulturpolitiken och näringspolitiken gemensamt. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Där är vi överens. Jag tror också att det kan vara avgö-

rande om vi i framtiden, om 10-20 år, lyckas kombinera de kulturella 

och kreativa ämnena i skolan med mer praktiskt.  

Jag läste om amerikanen som nu var på Åland och som var förundrad 

över ålänningarnas händighet och förmåga. Om man stoppar en träbit i 

händerna på ålänningarna så bygger de någonting och alla kan göra det. 

Det är detta som vi fortsättningsvis behöver stimulera, att det inte bara 

är kunskap och kunskapsförmedling. Vi ska även stimulera den kreativa 

andan. Kombinationer av praktiska, teoretiska, kulturella och kreativa 

inslag kan skapa nya tjänster och produkter som ingen av oss idag 

egentligen kan förstå var det kan sluta. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag vill också stillsamt påpeka att det också under den här 

landskapsregeringens period har varit väldigt täta kontakter med nä-

ringslivet. Den avgående näringsminister Torbjörn Eliasson har ett brett 

kontaktfält. Också för min egen del när det gäller miljöfrågorna och på 

miljöbyrån har vi haft mycket kontakter med näringslivet. Miljöbyrån 

och näringsavdelningen har haft ett samarbete. Sedan tenderar vi att bli 

lite hemmablinda. Appar och angry birds i all ära men en revolution un-

der den här mandatperioden har t.ex. varit tillverkningen av äppelmust. 

Man har gett skördeskadeersättning för hagelskadade äppel och nu har 

vi fått en högklassig produkt som går åt som smör i solsken.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Ltl Karlström, blivande ministern talade om EU-direktiv 

som skulle tillämpas ur företagens synvinkel. Jag vet inte vad han menar 

att man gör nu, men jag kan förstå vad han menar. Jag hoppas att det 

genomsyrar hela regeringsprogrammet, så att man kan minska byråkra-

tin. Jag hoppas att han kan genomföra det och få ner byråkratin lite. 

Lycka till! 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Tack, herr talman! Jag hoppas också att det efter några år kommer att 

märkas en skillnad. Om vi tillför en ny pålaga för ett företag så hoppas 

jag att vi kan ta bort en eller två andra, som kanske har levt ut sin roll. Vi 

ska inte vara rädda för att titta på gamla lagar som har instiftats och inte 

göra det mera komplicerat för företagen än vad det behöver vara.  

Angående EU-direktiven så är jag av den uppfattningen att man kan 

skriva våra lagar, direktiv och förordningar på olika sätt. Vi behöver då 

framförallt ha samråd med näringslivet och de som verkligen är i den 

branschen och gemensamt försöka hitta det absolut bästa sättet att följa 

de gemensamma direktiv som vi annars måste leva efter i den europe-

iska gemenskapen.  

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Det är inte bara näringsavdelningen som behöver leva upp 

till det. Det är nog flera ministerier som behöver ha samma inställning. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag hoppas att jag kan influera de andra ministrarna i re-

geringen. Jag personligen, som inte alltid har känt mig som en politiker 

utan mera som en person från näringslivet och entreprenörskapsandan, 

hoppas att jag kan få in lite sådana influenser också hos mina kollegor. 

Jag tror att det inte ska vara omöjligt.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Man säger ofta att det tar en så oerhörd tid i den åländska poli-

tiken, men här går det minsann undan. Man hinner inte ens utse ministrarna 

innan de tituleras som ministrar. Det är ett unikt tillfälle att vi har en debatt 

där vi har möjlighet att debattera näringspolitik med två näringsministrar. 

Jag tänkte i all enkelhet bara presentera två motioner som hör till det här 

området. Men kanske ett par kommentarer ändå med tanke på det som har 

sagts.  

Man tror aldrig att någon lyssnar när man håller anförande. I fjol lade jag 

hela gruppanförandet på näringslivsutveckling. Nu noterade jag, när minister 

Eliasson sade att det gäller att hålla igång motorn, det är motorn som är nä-

ringslivet, att precis det använde jag då. Det är jag helt enig om med minister 

Eliasson, det är det som är väldigt viktigt. 

Under den gångna mandatperioden har näringspolitiken kanske inte varit 

det högst prioriterade området. Men jag tror inte att man ska skjuta in sig på 

näringsministern, speciellt en näringsminister som bara har haft 1 1/2 år på 

sig. Jag har full förståelse för svårigheterna att komma igång och få till stånd 
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några större förändringar. Men det gäller ju hela teamet, hela landskapsrege-

ringen måste ha ett näringspolitiskt tankesätt om man ska lyckas. 

Avgående näringsministern och tillträdande näringsministern nämnde by-

råkratin som något som var väldigt, väldigt viktigt. Under den mandatperiod 

som har varit så har byråkratin fortsättningsvis bara växt. Om jag riktar mig 

till näringsminister nummer två så vill jag säga att om Karlström lyckas med 

sina ambitioner, vilket jag hoppas, så kan jag uttala ett fullt stöd ifrån Ålands 

Framtid. Jag har svårt att tänka mig att man skulle komma med ett avbyrå-

kratiseringsförslag som vi inte skulle stöda. I de företagsundersökningar som 

görs pekas det alltid på att det är byråkratin som är det största hindret, precis 

som minister Eliasson sade. Det är inte skattesänkningar som man efterlyser 

utan minskad byråkrati. Det är en jätteviktig bit att ta tag i. 

Ltl Karlström sade att det är driftiga entreprenörer, vi har ett driftigt sam-

hälle och det är sant. De flesta av våra företag har ganska många år på nacken 

de facto.  

I nordiskt perspektiv hade vi tidigare en väldigt låg utbildningsnivå. Den 

har höjts ganska kraftigt under de senaste 20 år. Tidigare fick man ganska 

långt vara sin egen lyckas smed för att man skulle lyckas. Samtidigt som vi 

har höjt bildningsnivån så minskar antalet företagare och entreprenörer. När 

man pratar med äldre etablerade företagare så anser de att man blir för klok 

när man utbildar sig. Det är därför som det startas allt färre företag nu. Det 

kan man ha förståelse för. Tittar man på de flesta framgångsrika och för-

mögna företagare i landskapet så har de inte så väldigt hög bildningsnivå, om 

jag uttrycker mig milt. Samtidigt är det så med tanke på byråkratin att allt 

blir så oerhört tillkrånglat så att man måste ha en god bildning om man ska 

klara av saker och ting. Det här är också en utmaning. 

När vi pratar näringspolitik så tror jag att det är viktigt att man hand i 

hand med utbildningspolitiken utmejslar vilka områden som är viktiga för 

Åland framöver, även om Karlström sade att politikerna inte kan tänka ut det 

själva. Jag tror ändå att man kan säga att de grova strukturerna som sjöfarten 

är fortsättningsvis viktig. Då måste man få den absolut bästa möjliga sjöfarts-

utbildningen för att man ska lyckas hålla fart i sjöfartsklustret, så kanske det 

inte riktigt är nu. 

Med tanke på att tiden börjar dra i väg, herr talman, så går jag snabbt över 

till motionerna.  

Globaliseringen har medfört en allt starkare debatt i Norden om vad 

gränshinder kostar näringsliv och konsumenter. Det anses att Norden inte 

har råd med gränshinder och utredningar tas fram om hur gränshinder be-

gränsar arbetsmarknaden. Jag har noterat att man har jobbat mycket med 

det här inom Nordiska rådet. I nästa vecka är det ett stort seminarium just i 

ämnet. 

När det gäller gränshinder så är det skattegränsen som fortfarande upp-

levdes som ett stort bekymmer och byråkrati för de landbaserade företag här i 

landskapet.  

Det finns all anledning för lagtinget att försöka lyfta upp den här frågan 

igen och få landskapsregeringen att ta ansvar för att arbetet med att förenk-

lingar drivs vidare.  

I budgetmotion nr 7 säger vi: ”För att minimera onödiga gränshinder 

kommer landskapsregeringen utöver arbetet på EU-nivå att med berörda 

myndigheter i Sverige och Finland uppta överläggningar om förenklingar i 
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skattegränshanteringen i enlighet med gällande gemenskapsrätt.” Enligt 

mitt förmenande finns det utrymme för förenklingar, men det har inte riktigt 

drivits på ifrån åländsk sida och det måste man göra nu. 

Om talmannen tillåter en liten, lite stund till så nämner jag ett par ord om 

följande motion. 

Näringsminister Eliasson sade att sjöfarten är vår viktigaste näring. Samti-

digt har vi noterat att sjöfarten inte har varit under näringsavdelningen. Ska 

man ha en sammanhållen näringspolitik så måste sjöfarten, som är vår vik-

tigaste näring, ligga där den ska ligga, det vill säga under näringsavdelningen. 

Inom näringarna har vi ganska långt egen behörighet, men inom sjöfarten 

står vi väldigt bakbundna på de viktigaste områdena. Det är lite tråkigt att se 

att det egentligen inte finns några skrivningar i de allmänna motiveringarna 

om vad vi ska göra ifrån åländsk sida för att främja sjöfarten. Det står enbart 

på vilket sätt vi ska påverka riksmyndigheterna så att man inte drar åt olika 

stödåtgärder för den åländska sjöfarten. Det är väldigt beklagligt. Hela sjö-

fartspolitiken som tidigare har funnits på Åland har lite gått i stå. Det är möj-

ligt att det kan hänga ihop med att man har delat upp en sådan här viktig nä-

ring på olika avdelningar. 

Motionen ifråga, herr talman, berör inte direkt näringsavdelningen, men 

det handlar om sjöfart. Budgetmotion nr 10 handlar om de kostnader som ut-

flaggningar av åländska fartyg har lett till för de åländska kommunerna. I 

klämmen säger vi: ”Landskapsregeringen kommer under året att ta fram ett 

underlag och tillsammans med finska myndigheter driva på för att få till 

stånd ett skatteavtal där Sverige erlägger ersättning för de sjömän som be-

talar sin skatt i Sverige men använder den kommunala servicen på Åland.” 

Tiden medger inte så långa motiveringar till det här. Jag hoppas att var och 

en i finans- och näringsutskottet vet vad det här handlar om. Den här typen 

av skatteavdrag finns mellan andra regioner. Vi måste också få det till stånd 

mellan Åland och Sverige. Tyvärr står vi utan skattebehörighet så därför får vi 

försöka gå via Helsingfors. Tack. 

Ltl Rauli Lehtinen, replik 

Herr talman! Det är lätt och populärt att prata om avbyråkratisering. 

Verkligheten är tyvärr många gånger en annan. Jag kan bara hänvisa till 

förslaget om GMO som vi nyligen hade. Man ser sällan någon lag som är 

så fullproppad med byråkrati. För mig var det en ny tanke att istället för 

att säga saken som den är så hördes det här att man gör så mycket byrå-

krati så att det i praktiken blir omöjligt. Lagen är full med tillstånd, 

granskning, dispens och registrering. Hur går det här till? Alla är eniga 

om att det ska avbyråkratiseras, men man fortsätter. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tror i grund och botten att ltl Lehtinen och jag har väldigt olika syn 

på vad som är måttlig byråkrati och vad som är orimlig byråkrati. Jag 

tror faktiskt att vi grund och botten ser väldigt olika på det. 

När det gäller GMO-lagstiftningen så har jag också haft möjlighet i 

social- och miljöutskottet att titta på GMO-lagstiftningen. Jag håller 

med det som ltl Lehtinen säger om byråkratin där. Till saken hör att det 

här är en typisk åländsk skådespelarlag, enligt mitt förmenande. Vi har 

inte något större tryck. Jag tror att det står i den framställningen att un-
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der överblickbar framtid kommer det inte att odlas några GMO-grödor 

på Åland. Överblickbar framtid är ganska långt framåt. Men ändå drar 

man igång en hel apparat och vi sitter i två utskott och hör sakkunniga 

om egentligen, enligt mitt förmenande, ett icke ärende. 

Ltl Rauli Lehtinen, replik 

Tack, herr talman! Jag tror egentligen att vi har samma syn på byråkrati 

fast vi pratar lite olika språk. Ltl Eriksson är jordbrukare och jag och har 

jobbat med jordbrukare i hela mitt liv. Jag har nog fått höra vad byrå-

kratin gör med jordbruket, jag tror att det är sant. Därför vill jag bara 

påpeka att den här lagen, som jag tog som exempel, är någon sorts trad-

ition. Hur ska vi bli av med den här traditionen framförallt bland jord-

brukarna och den näringen? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tar fasta på det sista som ltl Lehtinen tog upp. EU-byråkratin är en 

växel utöver det vanliga. Jordbruksnäringen är en av få näringar som är 

totalt genomreglerade av EU. Allt styrs av olika EU-direktiv. Jag kan an-

vända mig själv som exempel så att jag inte hänger ut någon annan. Jag 

har försökt rationalisera min spannmålsodling så till den milda grad för 

att få någon sorts ekonomi överhuvudtaget i den, så att idag lägger jag 

mindre tid ute på åkrarna för att så, skörda och ta hand om skörden än 

vad jag gör för att klara av byråkratin, med all rapportering när jag gör 

vad, exakt vilket datum jag gör det, vilka mängder jag använder och alla 

blanketter och redovisningar som ska fyllas i osv. Om vi pratar om att 

avskaffa byråkratin så behöver man kanske ifrågasätta hela EU-

medlemskapet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Tack för ett bra anförande, ltl Anders Eriksson. Vi är 

överens om det mesta. 

 Jag återkommer igen till byråkratin som jag också var inne på i mitt 

anförande. Det är faktiskt enormt viktigt att man minimerar byråkratin, 

att det blir så enkelt som möjligt att driva ett företag. Man behöver bara 

gå till sig själv, när man ska fylla i en blankett så är det alltid svårt. Bara 

där kan man göra förenklingar genom att göra dem logiska och genom 

att inte ta in olika uppgifter. Här kommer e-förvaltningen in och den 

kommer att underlätta. Man kan använda register, data och sådant som 

finns färdigt så att man inte behöver fylla i det på nytt. Det finns stora 

möjligheter. 

Det som har ställt till problem för oss är en massa EU-direktiv som 

man så snabbt som möjligt ska implementera. Det här medför att man 

kanske inte alla gånger hinner få tillräckliga remissvar från dem som det 

berör. Det skapar också onödig byråkrati. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är sant. På något sätt känns det som om man har pratat om avskaf-

fandet av byråkrati ända sedan man började med politik. Oavsett det så 

går utvecklingen åt fel håll.  
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Ltl Karlström sade tidigare att man borde ha som arbetssätt att om 

man lägger en pålaga så borde man ta bort en annan. Men om vi ska 

minska byråkratin så borde man ta bort två-tre för att överhuvudtaget få 

tillföra någon pålaga ytterligare. 

EU-direktiven i all ära, jag tror faktiskt att vi här uppe i Norden har 

en liten annan syn när vi läser EU-direktiven än vad man har på många 

andra ställen runtom i Europa. Det här leder till att konkurrenskraften 

här försämras sakta men säkert. Många av dessa direktiv är för oss full-

ständigt onödiga. Vi behöver inte alls ha den här kontrollapparaten. Det 

sköter det lilla småskaliga åländska samhället av sig självt. Det är upp-

byggt för mycket, mycket större enheter än vad Åland är. Men tyvärr får 

vi finna oss i det här. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tyvärr så måste vi det. Men ändå måste man försöka göra det så enkelt 

som möjligt. Exempelvis vet vi att det inom fisket finns en massa byrå-

kratiska saker och det är mera på kommande som vi inte alls behöver 

här. 

Angående avbyråkratiseringen så gäller det inte bara näringsavdel-

ningen utan det gäller egentligen hela förvaltningen. Ett företag har inte 

bara nytta av näringsavdelningen, man har även kontakt med miljöav-

delningen och kansliavdelningen. Överhuvudtaget så borde man se till 

hur man kan förenkla. Gärna kunde man få det så att ett företag går till 

ett ställe istället för att springa till en massa ställen. Det här har vi också 

haft diskussioner om med Ålands näringsliv. Man kanske kommer fram 

till någonting sådant som ”Företagarnas hus”, där både landskapet, 

Ålands näringsliv och andra typer av konsulter sitter så att man kan bli 

hjälpt på ett ställe om möjligt. Det skulle också göra det lättare för före-

tagen.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vi är egentligen helt eniga, så det är kanske onödigt att vi står och malar 

vidare om det här. Vi vill alla minimera byråkratin, då gäller det också 

att vi lever upp till den devisen. 

Näringspolitiken och näringsavdelningen enskilt för sig kan inte göra 

så mycket. Det är miljöpålagor och det är alla möjliga pålagor från alla 

håll och kanter. Ska man få en fungerande näringspolitik så måste man 

få in tankarna att det är hela kollegiet och hela förvaltningen. Också där, 

minister Eliasson, är vi eniga. Vi får bara se vad det kommer från nästa 

regering nu. Det är inte så mycket annat vi kan göra.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Ibland funderar jag på hur mycket som blir en självuppfyl-

lande profetia när vi pratar om näringspolitik. Det är fullständigt klart 

när det gäller avbyråkratisering att det ett stort och högt önskemål från 

näringslivets sida. Vi vet också att vi har mycket mindre byråkrati än vad 

man har t.ex. i södra Europa. 
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För ett tag sedan kartlade man Gnosjöandan i Sverige. Man ville få 

tag i vad det var för mekanismer bakom Gnosjöandan. Man kom fram 

till i rapporten att det var samarbete mellan näringslivet, samarbete 

mellan jordbrukare, samarbete mellan banker och samarbete mellan 

småföretagare som var den överlägset största framgångsfaktorn. Att 

samarbeta inom näringslivet tror jag att vi kan bli bättre på också på 

Åland.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det kan vi säkert också bli. Jag tror också att regeringen kan bli betyd-

ligt bättre på att lyssna på det som förs fram ifrån näringslivets egen 

branschorganisation, Ålands näringsliv. Tar vi avfallshanteringen, tar vi 

PROANS och tar vi den typen av problematik så är det egentligen orim-

ligt att man måste gå så långt att man polisanmäler regeringen i sin 

stora frustration. Man känner att man överhuvudtaget inte kommer nå-

gon vart. Visst behöver man inom näringslivet lyssna på varandra och 

dra åt samma håll, men nog behöver också regeringen följa med och lite 

dra åt samma håll om man ska lyckas. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Grunden till hela producentansvaret har att göra med 

självstyrelsepolitik. Frågar man näringslivet och om vi skulle lyssna på 

näringslivet om de vill att vi ska överlämna delar av avfallshanteringen 

till riket tillbaka, för då skulle det vara mycket enklare. Vi ska vara en del 

av rikslagstiftningen. Så det har att göra med att Åland blev ett eget av-

fallsland, vilket försvårar och byråkratiserar. Lyssnar man på näringsli-

vet så vill näringslivet ofta ha blankettlagar. Man vill göra precis på 

samma vis som man gör i Finland.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ja, men snälla minister Sjögren, varför vill näringslivet det? Ja, man vill 

det för att man krånglar till det ännu mera på åländskt botten. Vi för en 

debatt om att vi ska minska byråkratin. Det här bottnar alltid i en oer-

hörd frustration, man kommer inte vidare och man får inte gehör från 

åländsk sida när man pratar med den åländska regeringen. Det här är 

inte självstyrelsepolitik att krångla till allt så till den milda grad så att 

näringslivets företrädare måste polisanmäla regeringen. Jag tycker fak-

tiskt att det är en skandal. Tvärtom, man borde göra allt man kan för att 

se till att man har en betydligt bättre och en betydligt mera flexibel lag-

stiftning än vad man har på finska sidan. Den dagen som man lyckas 

med det så vill nog näringslivet ställa upp bakom ett åländskt regelverk. 

Men så har det tyvärr inte blivit och det är beklagligt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, herr talman! Det har pratats mycket om företagande och entreprenör-

skap bland unga här idag. Jag tycker att det är ett ypperligt tillfälle att presen-

tera min motion nr 5. 

”Landskapsregeringens näringspolitiska roll är att skapa förutsättningar 

för entreprenörer och företag att starta nya och utveckla befintliga företag.” 
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skriver man i kapitelmotiveringen till 47.03. ”Näringslivets främjande”. Det 

är en bra skrivning tycker jag. Den ställer jag mig absolut bakom, trots att den 

är ganska allmän. Därför skulle jag vilja ge ett konkret exempel på vad detta 

skulle kunna innebära. 

Det finns många ungdomar på Åland som sommartid gärna skulle ha ett 

arbete, men som av olika orsaker inte lyckas skaffa sig ett sommarjobb, detta 

samtidigt som det under sommarmånaderna finns en betydligt större efter-

frågan på framförallt servicetjänster tack vare turistsäsongen. Det här är 

någonting som borde utnyttjas. Det är ganska självklar koppling däremellan.  

I flera kommuner i Sverige, bland annat Skövde, Eksjö och Västerås, har 

man startat projekt där ungdomar själva får bilda sina egna företag, som al-

ternativ till de traditionella sommarjobben. Ungdomarna utbildas inled-

ningsvis och får lyssna till och diskutera med redan etablerade entreprenörer 

som delar med sig av sina erfarenheter och idéer. De får själva ta fram en ge-

nomförbar företagsidé och affärsplan, och har under hela tiden tillgång till 

vägledning och experthjälp.  

Tänker man på det som ltl Karlström sade här tidigare att det är viktigt att 

företagen själva, i det här fallet ungdomarna själva, är de som kommer med 

idéerna och inte samhället så tror jag att det här är något som passar bra ihop 

med det som Karlström säger. Jag förväntar mig därför att han tittar extra 

noga på det här förslaget.  

Jag vet inte om det är jag som har en tråkig ton eller vad det beror på, men 

nu ser jag att ltl Holmberg är med på tåget igen.  

Det svenska skatteverket har en särskild sida på nätet med information för 

sommarlovsentreprenörer. Det säger någonting om hur utbrett konceptet är i 

Sverige. Man funderar varför inte vi på Åland har kommit på det här tidigare? 

Med tanke på allt som har sagts här om byråkrati, regelverk och lagstift-

ning så är det här ett jättebra sätt för ungdomar att förstå vad det här innebär 

och få en god inblick i det. Det är viktigt med kunskap sedan när man vill 

starta upp sitt företag. Ett sådant här projekt skulle kunna vara ett bra sätt. 

Det kanske inte leder till några företag, säkert läggs många av företagen som 

startas upp ner och kanske de startas upp igen. Jag tycker inte det är det vik-

tiga att vi ska skapa kontinuerligt verksamma företag. Det viktiga är att vi 

skolar ungdomarna i entreprenörskap.  

Därför har vi skrivit den här motionen och föreslår en skrivning under nä-

ringslivets främjande i kapitelmotiveringen. Tack. 

Minister Katrin Sjögren, replik  

Herr talman! Jag tyckte inte alls att det var tråkigt. Jag tycker det här är 

en mycket bra idé. Det är en väldigt konkret sak som säkert Ålands nä-

ringsliv, som ofta är på hugget, kan nappa på om landskapsregeringen 

initierar det. Jag tycker att det här var ett jättebra förslag och inte alls 

tråkigt.  

Ltl Axel Jonsson, replik 

Jag tackar för det stödet. Min målsättning med det här förslaget att man 

ska göra det i samarbete med näringslivet, kanske med Ålands närings-

liv som nämndes. Kanske man också kan involvera kommunerna för att 

lösa finansieringsbiten. Det har förstås vissa kostnader. Det är kul att 

det uppskattas.  
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Minister Katrin Sjögren, replik  

Herr talman! Jag vill bara stillsamt påpeka igen, man börjar känna sig 

som en gammal tant, att också under den här mandatperioden och förr 

förra näringsministern Janke Mattsson hade dialog med kommunerna 

när vi såg att ungdomsarbetslösheten var på väg upp. Vi samlade kom-

munerna och vi diskuterade hur kommunerna kunde erbjuda sommar-

jobb för att unga människor skulle få in en fot på arbetsmarknaden.  

Ltl Axel Jonsson, replik 

Jag vill bara påpeka att det inte handlar om att byta de sommarjobb som 

redan existerar idag. Det handlar om att erbjuda en annan typ av som-

marjobb eller sommarföretagande. Det är bra att man tänkte på det här 

tidigare när ungdomsarbetslösheten steg. Det var synd att man inte kom 

på den här idén då, för den kanske skulle ha behövts.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det här är en mycket bra idé. Det tyckte jag redan när jag 

hörde ltl Jonsson framföra idén i ungdomsparlamentet, i vilken jag hade 

förmånen att vara sekreterare för en tid. Det är väldigt viktigt att ung-

domar lär sig att arbeta, att det inte flyger stekta sparvar i mun. Det här 

är en trend som jag har tagit upp många gånger här i lagtinget under 

den senaste tiden. Jag oroar mig för det och många med mig. Det ska 

börjas i tid det som krokigt ska bli. Det gäller framförallt för ungdomar 

att man i tid får sommarjobb. Kan man göra på det här sättet så sporrar 

man ungdomar till entreprenörskap och framförallt till företagande, att 

man blir sin egen lyckas smed. Jag hoppas verkligen att den här idéen 

kan gå vidare i någon form och att finans- och näringsutskottet kan titta 

på det här i positiva texter.  

Ltl Axel Jonsson, replik 

Det låter ju positivt. Vi får hoppas att det kommer en liten skrivning från 

finans- och näringsutskottet i den budget som ligger i form av den gula 

boken. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Fredrik Karlström, replik  

Herr talman! Jag ställer mig i samma kör som hyllar den här motionen. 

Jag tycker att initiativet är riktigt bra. Man kan ganska enkelt sy ihop det 

här med projektet som Ålands näringsliv och landskapsregeringen har 

börjat jobba med som heter ”ung företagsamhet”. Man kunde kanske 

tänka sig att man fick några timmar i veckan innan sommarlovet bör-

jade och man skulle jobba på affärsidén och få hjälp och mentorskap 

från det privata näringslivet och av lärare för att vara igång direkt när 

sommarlovet börjar och inte behöva starta då. Jag tycker att tanken är 

riktigt bra. Jag ser fram emot att få jobba vidare med tankar som det 

här. 
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Ltl Axel Jonsson, replik 

Det är mycket positivt att blivande eller sittande näringsministern tyck-

er att det är ett intressant förslag. Vad som är det bästa upplägget kan 

man förstås diskutera. Är det en intensiv utbildning första veckan under 

sommarlovet eller är det kanske några helger inför sommarlovet? Det 

kan man säkert fundera vidare på. Det går säkert att lösa, det tvivlar jag 

inte på.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Nu är jag sittande, nu stiger jag upp. Jag har samma 

åsikt som blivande, även fast jag inte är sittande utan står. 

Det är en jättefin idé. Precis som ltl Karlström sade så är det viktigt 

att man kopplar ihop det här med ungt entreprenörskap som är ganska 

långt framskridet redan. Jag tycker det är viktigt att man ser seriöst på 

det här och får fram det på ett sådant sätt att det inte blir som med 

sommarkattorna, att de blir övergivna utan att det verkligen leder vi-

dare. Här tror jag att man måste sätta ner lite tankeverksamhet innan 

man sätter igång projektet.  

Ltl Axel Jonsson, replik 

Jag tror att det kan vara svårt att förutspå hur ett sådant här projekt slår 

ut och hur många företag som eventuellt finns kvar sommaren eller vilka 

som är villiga att driva företagen vidare. Det vet man inte före man har 

prövat det ett år så att man lite ser vart det lutar. Jag tycker absolut det 

är positivt om man kan ta tillvara de unga människornas idéer och den 

företagarandan som man hoppas att uppstår ur det här, så att man kan 

följa upp det och kanske utveckla det till något ännu större. Vem vet?    

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begärs ytterligare ordet när det gäller näringsavdelningen? 

Diskussion beträffande näringsavdelningen är avslutad. Vi går vidare med trafikavdel-

ningen? Begärs ordet? 

Minister Veronica Thörnroos 

Talman! Det är många gånger svårt att tänka progressivt och tänka framåt 

när man har hårda ekonomiska ramar som spänner runt förvaltningen och de 

verksamheter som trafikavdelningen bedriver. Men det oaktat tycker jag ändå 

att det finns framtidstro i den budget som den nu sittande landskapsrege-

ringen har lämnat till er här i lagtinget. 

Det är väldigt viktigt att det finns planering och att det finns en struktur på 

den verksamhet som man har. Därför avser man på trafikavdelningen inled-

ningsvis att börja arbeta med trafikplan, som kommer att sträcka sig tio år 

framåt i tiden. Det här är inget nytt fenomen, det har funnits tidigare men ar-

betet har av förekommen anledning inte avancerat framåt i den takt som har 

varit önskvärd. 

Om man tittar framåt och ser vad som är det viktiga inom trafikområdet 

och ser vad det är som vi bör göra så behöver vi skapa förutsättningar för en 

livskraftig levande skärgård. En skärgård som inte är helt beroende av bräns-

lepriserna eller lagtingets tyckande kring hur mycket skärgårdstrafiken får 
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kosta. Jag talar kortrutt. Det är glädjande att redan nästa år kommer spaden 

att sättas i havet vad gäller att Åva-Jurmo projektet. Vi har också planerat för 

studier för flera olika projekt bl.a. en bro över Prästö och Töftö. 

Det är många projekt som ska startas upp samtidigt. Det är en mastodont 

utmaning som vi tar oss an. Men det känns tryggt att fortsätta på den här 

vägen för vi har här tillsammans i lagtinget, i det förra lagtinget och förhopp-

ningsvis även i det här lagtinget, en konstruktiv dialog vad gäller investering-

ar i kortrutt för skärgården men också för att hela Åland ska ges möjlighet att 

vara skärgård, landsbygd och stad. 

I sjötrafiken är fortsättningsvis målsättningen fleråriga turlistor av före-

kommen anledning. Vi väntar närmast besked från arbetsdomstolen kring en 

del frågeställningar som vi där har för avgörande, vilket har föranlett att även 

nästa års turlistor endast kommer att vara för ett år. Jag är den första att be-

klaga det. 

Vi har också en stor, tung och viktig investering i underhåll av farleder. Vi 

har i landskapets ägo cirka 400 km egna farleder, farleder med ett djup under 

fyra meter. Dessa 400 km måste införas i digitalt farledsregister om vi vill att 

våra farleder ska finnas kvar i officiella sjökort och det vill vi absolut. Det här 

är ett projekt som kommer att sträcka sig över fyra till fem år. Projektet 

kommer också att vara kostsamt. Vi talar om en investering i miljonklassen. 

Vad gäller kollektivtrafiken så vet vi i landskapsregeringen att det finns 

möjligheter att förbättra och försöka skapa en kollektivtrafik som utgår från 

individens behov och inte låta systemen styra. Vi vet också att med den be-

sättning som vi har på trafikavdelningen och de utmaningar som vi står inför, 

främst i form av kortrutt, så är det med största sannolikhet ett reformarbete 

som måste vila även nästa år. 

Avslutningsvis vill jag lyfta upp två saker som jag själv känner väldigt 

starkt för. Det ena är ett EU-projekt som heter Ensako. Det är ett projekt där 

vi har möjlighet att delta. Man kan fråga sig vad det här är för projekt? Ja, det 

är ett projekt som strävar till ett gränsöverskridande samarbete när det gäller 

att hantera oljeutsläpp, vid oljekatastrofer, när oljan redan har nått våra 

stränder. Det är ett formaliserat samarbete med våra kring regioner. Det 

kommer inte att bli speciellt kostsamt eftersom vi har möjlighet att söka 

pengar från oljeskyddsfonden. Det är ett projekt som kommer att kräva re-

surser, men det är ett projekt som jag är villig att driva och föra framåt för jag 

tycker det är oerhört viktigt att vi på alla sätt och vis har en beredskap för att 

skydda djur, natur och människor om olyckan skulle vara framme. Med beak-

tande av hur pass mycket transporter över köl har ökat i Östersjön så är det 

snart inte längre en fråga om, om utan det är bara frågan om var och när vi 

har en olycka. Då finns det inte någon ursäkt för att vi står här och säger att vi 

inte visste eller att vi inte var förberedda. Vi har en skyldighet och det ska vi 

ta på allvar. 

Avslutningsvis, trafiksäkerhetsarbete har varit prioriterat och är det fort-

sättningsvis. Målsättningen rent konkret inför nästa år är att vi ska få till 

stånd det obligatoriska körprovet vad gäller mopedkörkort. Jag och många 

med mig anser att de som i dagsläget framför mopedbilar ute på de åländska 

vägarna inte bara är en fara för sig själv många gånger utan även för medtra-

fikanterna. Här har vi en skyldighet att se till att alla som vistas i trafiken tar 

sitt ansvar. 
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Med dessa 55 sekunder till godo så ber jag att få avsluta mitt anförande. 

Tack, herr talman.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Herr talman! Jag har läst sidorna som berör trafikavdelningen. Jag har 

inte på något ställe hittat något om Marsundsbro med i planerna. Jag är 

osäker på det men jag undrar om det ens finns miljötillstånd på 

Marsundsbro? Den borde ha varit riven. Det här är ett bra bevis på att 

man har dålig framförhållning när man planerar vägar och broar. Man 

beaktar inte alla kostnader i slutändan. Idag står vi med en nybyggd bro, 

men pengarna räckte inte till att riva den gamla bron. Den har halkat 

med undan för undan och den börjar snart bli en viss trafikfara. Det kan 

ibland stå upp till 40-50 fiskare på bron. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, herr talman! Om jag får tillåtelse att skämta lite så nog är det ju 

orättvist här i världen. Här är Brage Eklund bekymrad för att han har 

två broar, medan vi andra mest är bekymrade för att vi inte har någon 

bro. Men jag tolkar ledamotens replik som ett stöd för det arbete med 

trafikplanen som bör komma i gång, som är långsiktigt och som innefat-

tar allt som rör trafiken inklusive färjor, vägnät, broar, hamnar, flyg och 

kollektivtrafik etc. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Herr talman! I tidigare budget när jag satt under en period i lagtinget 

2003-2007 så då fanns det med i planen att Marsundsbron skulle rivas. 

Nu finns den inte med i budgeten.  

Att försöka skämta bort det här och göra det lite humoristiskt är helt 

okej för mig. Men verkligheten är att den att det bygger helt och hållet 

på dålig planering, dålig framförhållning, ingen kontroll på kostnadsut-

vecklingen och dålig upphandling av anbuden eftersom inte pengarna 

räckte till. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag noterar att ltl Brage Eklund inte är tillfreds med det sätt 

som Marsundsbron har hanterats. Jag är den första att beklaga det. Jag 

tar till mig kritiken och tar en diskussion med avdelningen om hur vi 

kan åtgärda det här problemet, om vi kan åtgärda det. Jag har ett svagt 

minne av att det här skulle ha varit upp i en diskussion tidigare för några 

år sedan. Jag måste i ärlighetens namn tillstå att jag inte minns varför 

den gamla bron inte har blivit riven.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, herr talman! Under den allmänna förvaltningen kan jag konstatera att 

på sidan 203 finns det uppräknat vad trafiknätet som landskapet administre-

rar består av. Det är 70 broar, 80 linfärjor varav två i reserv och 9 frigående 

färjor varav två i reserv. Att ha färjor som ligger vid kajen och väntar på upp-

drag kostar. Det bör finnas en hustomte som ser till att allting är i skick när 

färjorna ska ut på seglats. Det är besiktningar som ska vara gjorda, det finns 
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säkerhetsutrustning och man har uppvärmningskostnader osv. Allt detta kos-

tar. 

Finans- och näringsutskottet bör fundera över om landskapet ska ha två 

frigående färjor i reserv trots de kostnader som de medför. Vi ska komma 

ihåg att i budgeten för 2010 beslöts att Grisslan skulle säljas, ett beslut som 

inte är verkställt. Utskottet bör ta reda på orsaken till att inte Grisslan är 

avyttrad utan den belastar fortfarande budgeten. 

Vidare på samma sida kommer vi till målsättningar för 2012. Där står det 

att man ska konkretisera kortruttsplanerna. Ja, det är ju en bra början, men 

liberalerna vill gå ännu längre och föreslår i en motion om kortruttstrafiken, 

att trafiken förverkligas inom två lagtingsperioder, dvs. åtta år. Hela den libe-

rala lagtingsgruppen har skrivit under den motionen. Min partikollega från 

Brändö kommer att presentera motionen mera i detalj. 

Hur ska vi då kunna finansiera kortrutten? Jag vill ta ett citat från 48 § i 

självstyrelselagen: ”På framställning av lagtinget kan extra anslag beviljas 

för osedvanligt stora engångsutgifter som inte rimligen kan finansieras 

med landskapets budget.” Liberalerna anser att kortruttsinvesteringen är en 

sådan stor engångsutgift som självstyrelselagen avser. Lagtinget bör göra en 

framställning till Helsingfors om extra anslag för att finansiera kortruttsut-

byggnaden. Varför ta upp frågan om extraanslag nu? Orsaken är att det hade 

varit oklokt att driva två framställningar om extra anslag från riket samtidigt. 

Nu är Finlandskabeln i hamn och det projektet kan förverkligas. Så nu är ti-

den mogen för att slipa argumenten för behovet av extra anslag till kortrutts-

utbyggnaden. Liberalernas råd till den nya landskapsregeringen som ska till-

träda är; gör hemläxan klar och sedan bör landskapsregeringen resa till 

Helsingfors och bereda väg för en framställning om extra anslag till 

kortruttsutbyggnaden.  

Arbetet med att införa ett obligatoriskt körkortsprov för mopedkörkort 

slutförs under året, det tycker vi att är bra. Med beaktande av de fartresurser 

som en del mopeder har begåvats med och alla mopedbilar som framförs på 

vägarna så är det bra med körprov. De stöder liberalerna å det varmaste 

Jag går vidare till 48.30.77, vägbyggnad och vägförbättringsarbeten. Under 

anslaget är det upptagit 4 miljoner euro och en prioriteringslista på vilka väg-

avsnitt som är aktuella. Det är svårt att veta hur prioriteringen har kommit 

till. Har trafiksäkerhetskonsulenten haft någon del i det här arbetet? Varför 

jag säger detta är därför att det finns flera skärgårdsvägar som är belastade av 

tung genomfartstrafik och som enligt min mening borde betraktas som trafik-

farliga och därmed prioriteras högre. Det vore bra om utskottet hörde trafik-

säkerhetskonsulenten i den här frågan.  

Jag går vidare till 48.30.79, bro- och hamnbyggnadsinvesteringar. Under 

anslaget finns det uppräknat hur anslaget ska användas. Finansutskottet be-

höver utreda om resurser ska användas till muddring av farleder söder om 

Sottunga och om resurser ska användas till utredning av möjligheterna att 

förstora hamnplanerna i Svinö och Degerby.  

Det lagting som avslutade mandatperiod den 31 oktober behandlade ett 

kortruttsmeddelande. Om det var någon mening med den debatten så ska 

landskapet inte använda resurser till de anläggningar som inte ska användas i 

det framtida kortruttssystemet. Utskottet bör klargöra hur det ska vara. 

Om jag lite får överskrida tiden så skulle jag gärna gå in på en motion som 

vi har skrivit. Det gäller moment 48.20.22. Där läser jag att trafiken bedrivs 
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enligt turlistor fastställda av landskapsregeringen 2.12.2010. Alltså 2011-års 

ordinarie turlistor ska enligt budgeten gälla 2012. Den skrivningen är helt 

bra. Men samtidigt som lagtingsledamöterna läser budgeten är skärgårds-

kommunerna inkallade till trafikavdelningen för att diskutera turlistorna där 

det föreslås förändringar. De är inte stora men det är förändringar. 

När det gäller förändringar i turlistan är framförhållningen mycket viktig. 

Brukarna har rätt att veta under vilka förutsättningar deras transportbehov 

kan tillfredsställas. Det gäller både arbetsresor och företagens transportbe-

hov. Vilken turlista gäller om två månader eller om ett år? Skärgårdens före-

tagare måste ges möjlighet att planera sin verksamhet och då är det skär-

gårdstrafikens turlistor och dess långsiktighet av stor betydelse.  

Den praktiska hanteringen av turlistorna från avdelningens sida gjorde att 

jag tog initiativ till en motion om framförhållningen i turlistärenden som hela 

den liberala gruppen skrev under. ”För att skapa förutsägbart ett tryggt tra-

fikklimat för brukarna är det av stor vikt att skärgårdstrafikens turlistor är 

långsiktiga. Företag som är verksamma i skärgården behöver kunna planera 

långsiktigt. Genom att ändra i turlistorna med kort varsel skapas en osäker-

het som i synnerhet för företagen är mycket negativ. För att undvika osäker-

het som i förlängningen kan inverka negativt på skärgårdsföretagens vilja att 

fortsätta bedriva sin verksamhet i skärgårdskommunerna bör turlistorna all-

tid vara i kraft minst ett år framåt vilket betyder att en ändring som beslutas 

den 1 januari kan börja gälla tidigast den 1 januari därpå följande år”. Med 

hänvisning till detta föreslår vi att på sid 20 i den allmänna motiveringen un-

der rubriken TRAFIK- OCH TRANSPORTPOLITIK fogas ett nytt andra 

stycke med följande lydelse: ”Skärgårdstrafikens turlistor fastställs för en 

flerårsperiod och ändringar görs inte med kortare varsel än 12 månader 

med undantag för svåra isförhållanden.” Tack. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Det var ett intressant anförande som ltl Torsten Sundblom höll. 

Jag vet att han är en kär skärgårdsvän och även väl förtrogen med arbe-

tet som försiggår inför turlistor. 

Inledningsvis vill jag komma med ett förtydligande vad gäller Griss-

lan. Grisslan har inte varit till försäljning, utan den har använts till men-

föresfartyg. Inkommande sommar, om allting går som planerat, kom-

mer Grisslan att transportera farligt gods, bränsle, i första hand till 

Föglö kommun.  

Vad gäller trafiksäkerhetsarbetet så tycker jag att det är mycket klokt 

om finansutskottet också hör trafiksäkerhetskonsulenten. Jag tror att 

det är mycket bra. 

Investeringar i kortrutt på åtta år, ja tack! Fleråriga turlistor, ja tack! 

Långsiktighet i all trafikarbete, ja tack! Jag tolkade det alltså som att li-

beralerna är beredda att skjuta till ett stort antal miljoner nu till trafi-

kavdelningen och det är jag väldigt tacksam för. Det kommer att under-

lätta mitt arbete avsevärt. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Det var förvånansvärt många tack.  

Finansieringen av kortruttsutbyggnaden det är extra anslag. Hem-

läxan är att vi har ett grepp om vad det ungefär kommer att kosta. Far 
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till Helsingfors med mössan i handen och begär extra anslag. Det är den 

vägen som vi måste gå för att göra en massiv utbyggnad. Det finns inte 

några andra alternativ för vi kan inte finansiera utbyggnaden över den 

egna budgeten. Vi måste få in extra pengar. Nu har vi klarat av Fin-

landskabel, det gick bra. Vi borde få extra anslag i motsvarande grad el-

ler lite mera för det finns motiv för att göra så.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Det är inte riktigt att bara knäppa med fingrarna och åka till 

Helsingfors och säga att man vill ha stålar, om uttrycket tillåts. Det är ett 

enormt förarbete som ska göras. Vi talar om år, kanske två till fem år in-

nan man eventuellt kan få gehör för det. Men jag är beredd att ta den 

utmaningen också. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Det fanns en plan i det som vi skriv in i finansutskot-

tets betänkande för ett år sedan. Projektledaren för kortrutt hade redan 

kunnat vara tillsatt och arbetat med det här, då hade vi vunnit tid. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tom Grahn 

Herr talman! Även om dubbelminister Thörnroos redan har tackat för den 

motion som gör att jag står här nu så vill jag i alla fall påminna er om att bak-

grunden till de tre motioner som jag har tagit initiativet till denna vecka lig-

ger i anförandet beträffande skärgården. 

Det är oerhört viktigt att det existerande näringslivet som är 80-90 procent 

beroende av fiskodling sköts om så att förutsättningarna för till och med en 

ökning, om industrin så vill, finns. 

Den andra som följer av den första motionen är att vi behöver nya företag. 

Ett sätt att få nya företag är att initiera öronmärkta risk kapital, det är den 

andra motionen som finns på näringslivets sida.  

Den tredje motionen gäller kortruttstrafiken, som inte kräver några andra 

pengar i år. Definitionen på ett projekt är att det startar och det tar slut. Min 

motion går ut på att det ska räcka i åtta år. Om man beslutar det så är det 

möjligt. Jag vet att det är ett stort projekt, vi behöver inte förstora hur stort 

det är, men det är livsviktigt för den skärgård som Åland förtjänar. 

Med anledning av det ovanstående förslår vi undertecknare att följande 

text fogas som nytt stycke på sida 203 under Trafikavdelningens förvalt-

ningsområde Allmän förvaltning, Målsättningar 2012: "Kortruttstrafiken i 

norra och södra skärgården inklusive tvärtrafik förverkligas inom två lag-

tingsperioder 2011-2019, dvs. inom 8 år, inom ramen för lagtingets priori-

tetsagenda. Detta har ingen budgetinverkan år 2012." Undertecknare Tom 

Grahn, Gunnar Jansson, Margaret Lundberg, Rauli Lehtinen, Tony Asumaa 

och Torsten Sundblom. Tack.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag stöder helt och hållet målsättningen att vi ska investera i 

kortrutt så snabbt det låter sig göras. Däremot är jag kanske inte en lika 

stor tidsoptimist som Tom Grahn, beroende på att det är ganska många 

aktörer med på den här spelplanen. 
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Vi har ett exempel, modell mindre lyckat, från Lemland där land-

skapsregeringen under många år har försökt få till stånd en kortrutt i 

form av en tunnel. Där gick man inledningsvis kanske inte riktigt den 

korrekta vägen. Man var inte i dialog med samtliga markägare. Man vi-

sade inte den respekten som man måste göra för markägarna, vilket 

gjorde att projektet inte kommer att förverkligas.  

Här kommer det att kräva lite mera tid än att man kan få allting fär-

digt på åtta år. Men jag delar målsättningen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson 

Herr talman! Jag har några reflektioner kring trafikavdelningens förvalt-

ningsområde och någon fråga till trafikministern. 

Vi har i landskapets finanser ett strukturellt underskott årligen åtminstone 

på 15 miljoner euro. Om det går dåligt i Europa, som resulterar i att det går 

dåligt i Finland, så blir underskottet mera. Samtidigt har vi en ganska expan-

siv avdelning som heter trafikavdelningens förvaltningsområde som ökar sina 

utgifter från 2011 till 2012 med 8,4 procent och som har, i förhållande till 

bokslutet 2010 för två år sedan, nu budgeterats att öka med 33 procent. Det 

är väldigt strukturellt bekymmersamt att det är på det här sättet. Det är kost-

naderna för sjötrafiken som är den stora posten på 20,7 miljoner euro. Kost-

naderna ökar från det här året till nästa år med 21,6 procent och på tre år 

med 31 procent. 

Samtidigt är satsningarna på vårt totala vägnät på fasta Åland bara hälften 

av den här summan 10,6 miljoner. Det är väl i och för sig okej men vi vet att 

vi till delar har ett ganska gammalt vägnät som fodrar ersättande vägkroppar. 

Vägarna är för dåligt byggda ursprungligen och måste därför bytas ut mot 

andra. Det är landsvägar bygdevägar som landskapet har ansvaret för. Sam-

mantaget ser utvecklingen bekymmersam ut.  

Nåväl, landskapsregeringen avgår nu, en ny tillträder och det gäller att 

komma åt den här strukturen. En déjà vu-lösning har varit kortrutt i skärgår-

den. Kortrutten kommer ekonomiskt att avkasta kanske på 40- 50 år. Då får 

man de pengarna tillbaka. Det är ändå väsentligt. Jag säger detta att man får 

pengarna tillbaka utgående ifrån att man skulle ha samma driftskostnader 

per transporterad varu- respektive passagerarkilometer i skärgårdstrafiken. 

Nu kan vi väl utgå ifrån att den kommande landskapsregeringen ska göra allt 

vad den kan för att ordentligt få ner driftskostnaderna per enhet. Om man 

lyckas med det så ökar underlaget för att tjäna in framöver också. 

Efter att ha redogjort för den här problemsituationen så kan jag inte hitta 

inkomsterna för sjötrafiken i budgeten. Det är en enormt låg självfinansie-

ringsgrad i den här verksamheten, men enligt budgeten så är den noll. Jag 

undrar om det har något med nettobudgeteringen att göra? Men det har det 

inte på de övriga enheterna inom trafikavdelningen, så varför skulle det ha 

det på sjötrafiken? Jag kommer ändå fram till att man måste ha gömt bort in-

täkterna, man vill inte visa dem, antagligen för att de är så låga. 

Jag åker ofta till Föglö och på somrarna har man personer som upptar av-

gifter i Svinö. Men sedan när sommaren är slut så är det inte någon längre 

som upptar avgifter. Ibland händer det att däckspersonalen upptar avgifter 
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och då är lastningen enormt långsam, men det är ganska sällan som det sker. 

Hur har landskapsregeringen skött de här besluten som vi har tagit om att vi i 

alla fall ska ha en liten finansiering av skärgårdstrafiken? Det gäller dem som 

inte har kort eller röda klistermärken på sina bilar för att de bor i skärgården, 

och dem som bor på fasta Åland som har gröna klistermärken. Alla andra ska 

ju betala för sig. Men det syns inte här. Jag skulle vilja ha reda på hur stor 

självfinansieringsgraden är på en utgift på 20,4 miljoner euro? 

Avslutningsvis, jag var med i tiderna när Ålandstrafiken flyttades ut häri-

från landskapsregeringens förvaltning och blev en fristående enhet. Kostna-

den för enheten var relativt rimlig.  

Under 2000-talet, när jag delvis var frånvarande från landskapspolitiken 

så ser jag nu att kostnaderna har galopperat iväg. Det är en mycket stor kost-

nad idag. Man borde få någon slags förändring till stånd genom effektivare 

system.  

Mitt huvudbudskap var problemställningen med de enorma kostnaderna 

och de stora kostnadsökningarna. Vi måste gå vidare med kortrutten. För att 

långsiktigt göra någonting åt det och före kortrutten kan ge ekonomiska re-

sultat så måste de löpande driftskostnaderna tas ner kraftigt. Vi vet alla vil-

ken väg man kan göra det på, vägen dit är svår och törnbeströdd. Men om vi 

vill ha en levande skärgård och om vi vill ha en intensiv och bra trafik i varje 

skärgårdskommun så är det här den enda lösningen. Fortsätter det som det 

har varit hittills så tvingas vi politiker dra ner på trafiken, vilket är en verklig 

otjänst gentemot en levande skärgård. Tack.   

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Skärgårdstrafiken blir dyrare och dyrare för varje år. 

För varje år som vi skjuter upp beslutet att börja investera i kortrutten 

så blir den bara dyrare. Nu tappar vi ett år här på att den projektledare 

som vi i finansutskottet beslutade om för ett år sedan, som vtm ltl Jans-

son stödde, inte har blivit tillsatt. Kanske det till och med skulle löna sig 

att låna upp pengar för att bygga kortrutten? Det gör säkerligen så 

mycket på driftskostnaderna. Vi slipper inhandla nya fartyg. Det är 

mycket som påverkas på driftkostnadssidan.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Herr talman! När det gäller kortrutten så är det något som man kan 

räkna hem, åtminstone till stora delar, men på väldigt lång sikt. Varje 

sådant projekt som man kan räkna hem i förhållande till dagens extremt 

dyra situation så är vi beredda också att uppta lån förutsatt att kalkylen 

är säker på att man kan räkna hem det. Kan man inte räkna hem det så 

måste vi skattefinansiera det och då är vi inte för att låna till den delen. 

När det gäller driftskostnaderna på skärgårdstrafiken idag så har vi 

en personalkostnad, med alla sociala kostnader medräknade, på långt 

över 10 miljoner euro. Vi har en bunkerkostnad på ungefär 4 miljoner 

per år. Bunkerkostnaderna kan vi inte göra så mycket åt. Frågan är vad 

vi kan göra åt personalkostnaderna för att säkerställa skärgårdens trafik 

framöver. Om vi fortsätter att betala ut den här typen av belopp på ba-

sen av de avtal vi har så kommer det med all säkerhet att bli en negativ 

utveckling för volymen av skärgårdstrafiken, vilket inte jag är för.  
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Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Personalkostnaderna är mycket anhängiggjorda av 

om vi bygger ut kortare pass och kan komma till åtta timmars arbets-

pass. Det gör mycket åt personalkostnaderna. Det är det som är det 

sunda och det är den vägen som vi måste gå. 

Varför jag pratar om extra anslag är för att vi borde göra en så stor 

grej av hela utbyggnaden, ta så stort projektet direkt så att vi kan få ex-

tra anslag och så får vi väl låna lite till. Det går inte att ta bara ett isolerat 

projekt utan vi måste nog göra någonting stort, annars blir det aldrig 

bra. Motionen som ltl Grahn tidigare presenterade går ut på det. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Herr talman! När det gäller prioriteringarna vad man ska ta först i 

kortruttsutbyggnaden så är vi säkert helt överens. Det är där man kan 

göra de snabbaste ekonomiska inbesparingarna på det sätt som Sund-

blom här redogjorde för. 

När det gäller extra anslag så vill jag anlägga en moralisk aspekt på 

det. Tilldelningen till Åland, via klumpsummesystemet, har genom åren 

varit god. Det är man medveten om i riket. Nu har vi just anhållit om ett 

extra anslag på 50 miljoner euro, det är väldigt mycket. Självstyrelsela-

gen, till finländarnas stora bekymmer, ger en automatik att Ålandsdele-

gationen fattar beslutet och inte finansministeriet och regeringen. Man 

har just betalat ut 50 miljoner euro. Att nu komma tassande till Helsing-

fors och begära ytterligare miljoner är nog definitivt fel tajmat. Men vi är 

beredda på sikt att även överväga den här möjligheten med extra anslag 

för kortruttsutbyggnaden. Jag återkommer till det senare.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Herr talman! Jag håller i princip med vtm Roger Jansson angående det 

som han sade om kostnaderna för skärgårdstrafiken. Under lagtingspe-

rioden 2003-2007 när det var ett kortruttsmeddelande så framförde jag 

risken för det här scenariot, att skärgårdstrafiken blir för dyr. Då ställde 

man skärgårdstrafiken mot övriga kostnader av trafiken på fasta Åland. 

Dit bör vi komma.  

Utbyggnaden av kortrutten borde ha varit påbörjad för länge, länge 

sedan. Det borde egentligen aldrig ha stannat av. Då hade vi haft kort-

rutten färdigt utbyggd idag. Så det är ett problem. 

Från det företag som jag driver i skogsbranschen så har vi varit till 

Kumlinge. Då betalade vi faktiskt en biljett för den anställda som körde. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Herr talman! Min fråga till landskapsregeringen var att vi har beslut om 

att det ska finnas inkomster och det ska tas upp avgifter. Det redovisas 

noll euro i budgeten för det. Det ligger uppenbarligen gömt någonstans 

och då ville jag veta hur mycket det är. Det som bekymrar mig särskilt är 

att man inte är flitig att ta upp avgifter. Det betyder att man i förvalt-

ningen gör förvaltningsrättsliga fel, som egentligen är ganska allvarliga 

eftersom man har personal som har uppgiften att sköta det jobbet. Där-
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för var det glädjande att höra att någon skogsmaskin faktiskt har betalat 

någon gång.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Veronica Thörnroos 

Talman! Jag väljer att ha ett kort anförande för jag är inte säker på att jag i en 

replik hinner svara på vtm Jansson frågor. 

För det första vad gäller inkomstsidan när det gäller biljetterna så är direk-

tiven till våra anställda att de ska se till att alla som ska betala avgifter också 

gör det. På sommaren har vi valt rent operativt att ha speciella personer som 

tar avgifter för annars försenar och försinkar fartygets avgång så pass mycket, 

med beaktande av våra korta hamntider. Är det så att det brister där så måste 

i så fall förvaltningen rätta till det. Jag tackar för det påpekandet. 

Vad sedan gäller inkomsterna som kommer så är de inte gömda. De åter-

finns på sidan 210. Jag citerar; ”med hänvisning till finansförvaltningslagen 

föreslås att momentet gottskrivs med avgifter och övriga direkt verksam-

hetsrelaterade inkomster om ca 920 000 euro”.  

Vad sedan gäller ökningen på trafikavdelningen som ju ter sig abnorm, om 

man talar om att man nu har ökat utgifterna med 21 procent, så finns det tre 

goda förklaringar som jag gärna vill ge.  

Det första är bunkerpriset. I budgeten för 2011 fanns ett kalkylerat bun-

kerpris om 55 cent per liter. I budgeten för 2012 talar vi om 68 cent per liter. 

Det gör en skillnad på 910 000 euro.  

Det andra jag vill anföra är utgifterna för Michael Sars som belastar trafik-

avdelningens konto. Sedan sker en intern transaktion mellan utbildningsav-

delningen och trafikavdelningen, men i budgeten syns det de facto som en ut-

gift på 430 000 eller 450 000, jag minns inte exakt. 

Det tredje som egentligen är den stora saken är att man rent budgettek-

niskt har överfört från väghållningen samtliga linfärjor vars utgifter ligger i 

storleksklassen på 2,3 miljoner euro. Här har vi förklaringen till varför det är 

en ökning på 21 procent. Nog om detta.   

Jag tror att jag har besvarat de frågor som vtm Jansson hade. Tack, tal-

man.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för att ministern ledde mina ögon rätt till sidan 210 

det gäller inkomsterna. Det finns en notering om det där. Nackdelen för 

oss i lagtinget är att vi inte kan göra de här jämförelserna mellan de 

olika åren som vi kan göra i kostnaderna. Då måste vi bläddra i tidigare 

budgetar. Det är så mycket så att man orkar helt enkelt inte med allting. 

För informationens skull vore det bra om inkomsterna skulle redovisas 

också för tre år så att man vet hur utvecklingen har varit om det har gått 

uppåt eller neråt.  

Informationen är riktig, huvuddelen av kostnadsökningen för sjötra-

fiken från 2011 till 2012 är det som också budgeteras på sidan 210, näst-

an 2,7 miljoner, för upphandling av linfärjetrafiken som vi tillfälligt har 

haft på vägtrafiken. Men det tar inte bort det faktum att vi ändå, jämfört 

med bokslutet 2010, har en ökning på 33 procent på hela avdelningen 

som helhet och mellan de här åren en ökning på 8,4 procent. Det är nå-
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got som långsiktigt naturligtvis är ohållbart, som vi alla är medvetna om 

och som vi därför tillsammans ska försöka hitta lösningar för.    

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag delar helt den åsikten att vi tillsammans måste hitta lös-

ningar. Det viktiga för skärgårdsborna, för ålänningarna och för nä-

ringslivet är att vi kan garantera en trafik som sträcker sig över en längre 

tid. Vi måste i landskapsregeringen sätta oss ner och definiera vad bas-

trafik är. Ska man få åka tre gånger, fem gånger eller tio gånger i dyg-

net? Det är ju det som är det viktiga, att kunna garantera bastrafiken. 

Huruvida fartyget sedan avgår kl. 08.15 eller 00.30 det borde vara se-

kundärt. Det är ju ändå det som folk resonerar kring, om färjan ska gå si 

eller så.  

Det finns ett stort utvecklingsarbete som måste göras, annars kom-

mer vi inte att ha råd med skärgårdstrafiken. Det vågar jag säga som 

skärgårdsbo, därför att jag vet hur den här budgeten ser ut och jag vet 

vilket underskott som vi jobbar med. Vi måste alla hjälpas åt. Tack för 

den passningen. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det här resulterar i att det blir väldigt intressant att se vad 

det nya finans- och näringsutskottet kan skriva efter att ha hört mi-

nistern i de här frågorna, just för att klargöra den långsiktiga problema-

tiken och att behålla servicen i skärgården så hög som möjligt. 

Sedan finns det detta som ministern i ett annat sammanhang har ta-

git upp; samordningen av hela trafikverksamheten i landskapet, som i 

ett helikopterperspektiv är närmast orimligt arrangerat. Det kunde 

passa i en revy i Saltvik när man tittar ner på hur det är organiserat. 

Finns det här i budgeten redan några tankar på det? Eller får vi åter-

komma till det i ett annat sammanhang? 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Det finns alltid ett intresse från landskapsregeringens sida att 

söka effektiva lösningar och gärna i ett utvecklat samarbete. De skriv-

ningarna finns. Jag föreslår att vtm Jansson kanske fördjupar sig i av-

delningens område 48 lite till. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, herr talman! Jag kom att tänka på en sak här under ett replikskifte med 

vtm Roger Jansson. Det handlar om att vi har en gränsöverskridande trafik 

som går över landskapsgränsen. Vi har trafik som går till riket. Det kanske 

vore intressant att titta över den biten och fundera igenom om inte staten 

borde ta del i den trafiken? Det här är ett av argumenten som jag tycker att 

trafikministern ska ta åt sig när man bereder. För jag förutsätter att man för-

söker gå till Helsingfors för att begära extra anslag. Då ska man också titta på 

den här biten på förhand. För det är ett av argumenten för att staten måste ge 

pengar till utbyggnaden. Tack.  
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Vtm Roger Jansson, replik 

Talman! Det här har vi diskuterat tidigare och kunnat konstatera att vi 

är ganska överens om även den frågeställningen. När ltl Sundblom tidi-

gare var uppe och talade för att man i vår interna inre trafik skulle be-

gära extra anslag för utvecklingen av den så angav jag i mitt anförande 

att det kan vara lite fel tajmat nu. Däremot när det gäller frågan om tra-

fiken mellan Åland och Finland, som vi upprätthåller både på södra och 

norra linjen, så kan man säga att det har gjorts misstag tidigare när vi 

tog över trafiken på norra linjen. Vi tog över fartyget och staten slutade 

direkt att betala från sin kassa. I och med systemet med den nya själv-

styrelselagen så borde vi faktiskt då ha vänt oss till riket för att få dem 

att betala åtminstone hälften av trafiken mellan Åland och riket på södra 

och norra linjen. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Så där kan det vara. Även vår interna trafik, när det är en såpass stor ut-

gift, borde rymmas inom 48 § i självstyrelselagen för att gå och begära 

extra anslag. Vi ska inte göra bara ett delprojekt, utan då ska det vara ett 

stort projekt som man sedan sakta betar av.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet när det gäller trafikavdelningen? Diskussion är 

avslutad beträffande trafikavdelningens förvaltningsområde. Därmed har vi arbetat oss 

igen alla avdelningar.  

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget 

är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

För kännedom 

4 Bostadssparpremie 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2011-2012) 

Ärendet upptas till behandling den 23 november 2011. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls den 23 november 2011 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 



  229 

 

 Ålands lagting PLENARPROTOKOLL  
   

   M W-A 

 

Plenum den 23 november 2011 kl. 13.00 

Plenum börjar ................................................................................................................................................................... 229 

Meddelande ...................................................................................................................................................................... 229 

Remiss .............................................................................................................................................................................. 230 
1 Avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning 

Landskapsregeringens yttrande (RP 4/2011-2012-s) 
Republikens presidents framställning (RP 4/2011-2012) 

Remiss .............................................................................................................................................................................. 232 
2 Till Europeiska stadgan om lokal självstyrelse fogade tilläggsprotokollet om rätten att delta i de 

lokala förvaltningsmyndigheternas verksamhet 
Landskapsregeringens yttrande (RP 5/2011-2012-s) 
Republikens presidents framställning (RP 5/2011-2012) 

Remiss .............................................................................................................................................................................. 237 
3 3 Bostadssparpremie 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2011-2012) 

Andra behandling ............................................................................................................................................................ 239 
4 4 Avtalet med Macao om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 1/2011-2012) 
Republikens presidents framställning (RP 1/2011-2012) 

Andra behandling ............................................................................................................................................................ 239 
5 5 Avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 2/2011-2012) 
Republikens presidents framställning (RP 2/2011-2012) 

Andra behandling ............................................................................................................................................................ 240 
6 6 Avtalet med Costa Rica om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 3/2011-2012) 
Republikens presidents framställning (RP 3/2011-2012) 

För kännedom .................................................................................................................................................................. 240 
7 7 Regeringsprogram enligt lagtingsordningens 25 § 

Landskapsregeringens meddelande (M 1/2011-2012) 

Plenum slutar ................................................................................................................................................................... 240 

 

Plenum börjar 

Upprop. 28 ledamöter är närvarande. 

Meddelande 

Ålands lagting har den 22 november 2011 valt lagtingsledamoten, filosofie magistern 

Camilla Gunell till lantråd. Med hänvisning till 24 § 4 mom. i lagtingsordningen beslöt 

vicetalman Gunnar Jansson vid förhinder för talmannen samma dag att utnämnda föl-

jande personer till övriga medlemmar i landskapsregeringen i enlighet med lantrådets 

förslag:  

Till vicelantråd och minister med ansvar för finansavdelningen förutom de ärenden som 

påförts trafikavdelningen samt från näringsavdelningen sjöfart utnämns talmannen 

Roger Nordlund. 

Till minister med ansvar för kansliavdelningen, förutom de ärenden som påförts lantrå-

det, samt trafikavdelningen utnämns lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm. 
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Till minister med ansvar för trafikavdelningen och från kansliavdelningen el-, energi- 

och bostadsfrågor, radio och TV samt från finansavdelningen IT-frågor utnämns mi-

nistern Veronica Thörnroos. 

Till minister med ansvar för social- och miljöavdelningen utnämns lagtingsledamoten 

Carina Aaltonen. 

Till minister med ansvar för näringsavdelningen förutom sjöfartsfrågorna utnämns lag-

tingsledamoten Fredrik Karlström. 

Till minister med ansvar för utbildnings- och kulturavdelningen utnämns lagtingsleda-

moten Johan Ehn. 

Antecknas. 

Remiss 

1 Avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning 

Landskapsregeringens yttrande (RP 4/2011-2012-s)  
Republikens presidents framställning (RP 4/2011-2012) 

Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-

skott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens 

förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Diskussion.  

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Det torde vara första gången som landskapsregeringen ger ett 

yttrande vad gäller presidentframställning i enlighet med nya lagtingsord-

ningen. Ärendet är knappast komplicerat men några ord om innehållet i varje 

fall.  

Det här rör ett avtal mellan Finland och Österrike. Syftet med avtalet är att 

undvika dubbelbeskattning och att förhindra kringgående skatt beträffande 

inkomst och förmögenhet.  

Landskapsregeringen skriver i sitt yttrande att man anser att denna för-

pliktelse inte har någon negativ påverkan för självstyrelsen. Landskapsrege-

ringen har ingenting att invända mot ett antagande av detta avtal.    

Protokollen och tilläggsprotokollen innehåller bestämmelser om inkomst-

beskattning som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet, därför är det 

korrekt att detta beslut tas här.  

Landskapsregeringen har fått information om att detta avtal skulle under-

tecknas mellan Finland och Österrike i samband med de kvartalsmöten som 

landskapsregeringen numera regelmässigt har med finansministeriet. Land-

skapsregeringen har inte deltagit själva i förhandlingarna. Tack. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Först vill jag konstatera att det är bra att en ny era förs in 

vid behandlingen av den här typen av framställningar av republikens 

president. Det här är förvisso en enkel sådan, men vi kan inte räkna med 

att alla är så här enkla.  

Jag noterade i landskapsregeringen yttrande att man i slutet konsta-

terar: ”Ålands landskapsregering anser att förpliktelsen inte har nega-

tiv påverkan på självstyrelsen”. Men förvisso kan den ha positiv inver-

kan för våra kommuner eftersom avtalet avser att förhindra kringgåen-
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det av skatt, vilket kan tillföra våra kommuner skatteinkomster under 

självstyrelsesystemet.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det är ett fullständigt korrekt iakttagande av vicetalman-

nen. Att landskapsregeringen säger att det inte har en negativ påverkan 

utesluter inte möjligheten till en positiv sådan. När det gäller att und-

vika dubbelbeskattning och utbyta upplysningar så att det förhindrar 

kringgåendet av skatt så är det givetvis bra för kommuner, staten och 

också för landskapet att skatter betalas som de ska betalas. Det är givet-

vis bra för individen då man förhindrar dubbelbeskattning. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson 

Herr talman! Jag vill också, i likhet med vad vtm Gunnar Jansson sade, 

framhålla att vi nu för första gången upplever det nya systemet som den nya 

lagtingsordningen anger. Det har varit väldigt efterlängtat, under alla år se-

dan vi blev medlemmar i unionen men egentligen även tidigare när den här 

typen av framställningar kom ifrån republikens president, att vi skulle få en 

beredning före ärendena går till utskott och före vi behandlar dem i remiss 

här i lagtinget inför utskottsbehandlingen. Vi får då en beredning från land-

skapsregeringens sida där ärendena ofta har varit under behandling t.o.m. 

under en följd av år, vilket vi ser i ärende nr 2 idag. Då är det bra att vi redan i 

remissen känner till så mycket som möjligt om ärendets bakgrund uttrycklig-

en på Åland. 

Det här är en alldeles utomordentlig nyordning och den är nödvändig för 

oss. Det innebär inte att alla presidentframställningar går den här vägen. Om 

de är väldigt enkla och vi har behandlat dem här tidigare så kan talmannen 

bestämma att de inte skickas via landskapsregeringen för utlåtande. Medan 

det i andra sammanhang, som vtm Gunnar Jansson redan sade, kan vara frå-

gan om invecklade frågor som behöver en längre och mer uttömmande redo-

görelse från landskapsregeringens sida. 

I sammanhanget vill jag särskilt tacka landskapsregeringen för snabb och 

mycket saklig handläggning av de här båda ärendena. Det ger ett gott un-

derlag för lagtingets behandling.  

Slutklämmarna som landskapsregeringen levererar är praktiskt och poli-

tiskt värdefulla. Att man i det första ärendet skriver: ”Ålands landskapsrege-

ring anser att förpliktelsen inte har negativ påverkan på självstyrelsen”, 

vilket här i replikskiftet kompletterades med att det därmed kan ha positiv 

inverkan inom ramen för självstyrelsen. 

I det andra ärendet står det; ”att det inte står i strid med självstyrelsela-

gen eller annan lagstiftning och att det inte föranleder lagändringar”. Det 

här är väldigt värdefull information, tack för det. 

Sedan ber jag om ursäkt till mina värderade kollegor och till lagtingsdirek-

tören för att vi har fått underlagsmaterialet till det andra ärendet två gånger. 

Jag hade nämligen dåligt minne. På en förfrågan från lagtingsdirektören om 

vi hade fått underlaget så sade jag att det trodde jag inte, så fick vi det en gång 

till på borden och det är mitt fel. 
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Talmannen 

Det antecknas. Begärs ytterligare ordet? Diskussionen avslutad. Kan förslaget att remit-

tera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet 

remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Remiss 

2 Till Europeiska stadgan om lokal självstyrelse fogade tilläggsprotokollet om rätten att 

delta i de lokala förvaltningsmyndigheternas verksamhet 

Landskapsregeringens yttrande (RP 5/2011-2012-s)  
Republikens presidents framställning (RP 5/2011-2012) 

Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-

skott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens 

förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion.  

Minister Roger Eriksson 

Herr talman! Det andra ärendet på dagens föredragningslista har samma 

bakgrund som det förstnämnda. Det här är ett nytt system som införs nu på 

basen av nya lagtingsordningen. Jag kan konstatera att kollegan Perämaa fick 

ta det första ärendet, men jag har nu det andra ärendet i alla fall. 

I sak är det här inte så mycket att orda om. Det mesta framkommer här i 

själva yttrandet som landskapsregeringen har skrivit angående ärendet om 

tilläggsprotokoll om rätten att delta i de lokala förvaltningsmyndigheternas 

verksamhet och sedan verkställighet av detta. 

Som det framkommer här så har man tidigare gett ut tre utlåtanden i den 

här frågan. Materiellt handlar det närmast om hur man enligt den stadgan 

som antogs i Strasbourg 1985 fastslår medborgarnas rätt att delta i skötseln 

av lokala och offentliga ärenden och hur det här ska verkställas på basen av 

de här två tilläggsprotokollen. 

Jag har också konstaterat i själva protokolltexten att lagtinget och land-

skapsregeringen inte utgör sådana kommunala myndigheter som avses här. 

Det här ska endast tillämpas på kommunala myndigheter. Vi konstaterar 

också att det följaktligen krävs lagtingets bifall. Vi har också konstaterat att 

det här inte innehåller något som står i strid med självstyrelselagen.  

Materiellt handlar det här i stora delar om att delta i kommunala val, vara 

valbar och övrigt för medborgarna att delta i samhällsprocessen, att t.ex. bli 

hörda i frågor som rör mark, planläggning och sådana saker. Vi har konstate-

rat att vår lagstiftning i dagsläget redan uppfyller de här kraven. Tack.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag vill börja med att sälla mig till den skara som tycker att det 

nya systemet att hantera de här ärendena är mycket bra. Jag kan understryka 

de fördelar som vtm Roger Jansson räknade upp. Det har ofta känts som om 

vi har famlat i blindo i de här ärendena. Nu får vi en redogörelse för oss vilket 

visar att t.ex. i det här ärendet har landskapsregeringen varit ganska mycket 

inblandad. Det finns rätt mycket sakkunskap för utskottet att ta vara på. Det 

var en mycket bra ändring. Det är ju lite beröm till delvis mig själv eftersom 

jag har varit med i det arbetet, men det var inte mitt initiativ. Det här medför 

att de här ärendena kan behandlas redan i remisskedet på ett bättre sätt. 
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När det gäller det här ärendet specifikt, herr talman, så ber jag att få göra 

en liten utvikning. Jag är medveten om, vilket framgår av handlingarna, att 

det här inte gäller självstyrelsemyndigheten, alltså val till lagtinget och be-

folkningens inflytande till den delen. Om man läser tilläggsprotokollet så kan 

man säga att det hör delvis till saken, att andan och meningen varför de här 

bestämmelserna finns är just för att göra folk delaktiga i lokal administration. 

Självstyrelsen ska alltid statusmässigt ses som en del av en stat. Vi är partiellt 

självständiga här på Åland och Finland är en stat med federativa drag vilket 

är landskapets officiella hållning. Ändå står vi på något vis med ena benet i en 

regim där vi på sätt och vis kan jämföras med de organ som det här gäller. 

Problemet som aktualiserar det här och som jag vill belysa är att vi idag har 

tre befolkningsgrupper på Åland som i huvudsak inte får rösta i lagtingsvalet 

på grund av att de inte har finskt medborgarskap och inte kan få hembygds-

rätt. Den största gruppen är svenska medborgare som samtidigt är den 

kanske allra märkligaste gruppen. Varför ska inte de få delta och rösta i lag-

tingsvalet? Den gruppen är i storleksordningen cirka 1 000 personer. Sedan 

finns det andra personer som inte är svenska medborgare men som är EU-

medborgare som inte heller får rösta och så finns det medborgare från andra 

länder utanför EU som inte får rösta. 

Om lag- och kulturutskottet vill göra en liten utvikning i likhet med min 

utvikning så kunde man titta på det här och försöka söka argument och kro-

kar för att haka upp den här frågan i det här ärendet.  

Jag tycker att det blir alltmer pinsamt ju större den delen av befolkningen 

blir för Åland. Den gruppen är snart tio procent som är utanför lagtingsval på 

grund av att vi har det här, som vi alla tycker, felaktiga kravet på finländskt 

medborgarskap för hembygdsrätt.  

Formellt sett hör det inte hit men vi borde kanske samla argumentationen i 

ett dokument för just det här. Andan och meningen till varför det här finns är 

just för att lösa sådana problem som vi de facto har här på Åland och borde 

göra oss av på ett eller annat sätt.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag blev lite förvånad över antalet. Jag antar att ltl Danne 

Sundman menar 1 000 personer från Sverige som inte har rösträtt i lag-

tingsvalet. Men det har ju inte inflyttade från fastlandet heller, obero-

ende av vilket språk de talar. De måste ju också anhålla om hembygds-

rätt. Vad ltl Sundman pratar om är väl kopplingen mellan hembygdsrät-

ten och medborgarskapet. Jag tror att det ligger ganska mycket utanför 

det här ärendet. Vad som avses är väl nog framförallt kommunalval och 

kanske landstingsval som man har i Sverige, men framförallt lokala val. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är korrekt att det är det som jag menar, de som inte 

kan få hembygdsrätt för att de inte har finländskt medborgarskap. Har 

man inte finländskt medborgarskap så kan man inte heller få hembygds-

rätt utan att först ha bott här på Åland huvudsakligen i fem års tid. Det 

är i storleksordningen 1 000 tusen personer som bor på Åland med bara 

svenskt medborgarskap. Sedan finns det numera rätt så många som har 

dubbelt medborgarskap och kan den vägen få hembygdsrätt. 
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Jag erkänner att det här är lite av ett långskott. Jag tycker att vi fram-

gångsrikt tidigare har greppat sådana här halmstrån för att argumentera 

för vår sak. Som jag läser det här instrumentet så visst handlar det i hu-

vudsak om kommunalförvaltning, men man kan alltid försöka se om 

man kan få halmstrået att växa och det ber jag utskottet att titta på. Det 

är möjligt att jag också är helt på vills.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Vi har många gånger varit inne på hur konventionerna ska 

behandlas. Vad vi än skriver i de här bifallen så finns det ingen motta-

gare på regeringsnivå. Det går ju till riksdagen. Det enda som de är in-

tresserade av är klämmen om vi ger vårt bifall eller inte. Jag tycker nog 

att det är ganska mycket att skjuta över målet. Vill man verkligen göra 

någonting åt den här frågan så måste man rikta sig till Finlands regering 

och inte till riksdagen. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Vad jag förstår så kan man ju till sådana här betänkanden 

foga klämmar även om det kanske inte spelar någon roll. Om man gör 

den bedömningen att det här är en sådan sak som är så pass relevant att 

man kunde tänka sig att tillfoga en kläm där man begär att det här skulle 

aktualiseras, vilket vi också har gjort den vägen. Man har ju fört diskuss-

ioner på alla politiska nivåer, men det är ett blankt nej att ta bort kravet 

på finländskt medborgarskap. Då måste man ta också sådana här halm-

strån. Sedan borde man också fundera på att gå vidare, att gå på inter-

nationella arenor. I det här fallet finns det ett antal alternativ att påpeka 

det här som vi tycker är alltmer pinsamt och felaktigt, att en stor del av 

befolkningen utesluts från att delta i det demokratiska systemet på lag-

tingsnivå.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Jag vill återföra debatten till det område som den hör till. 

Jag går till sidan 12 i propositionen, nere på sidan i vänstra spalten. Jag 

citerar:” På grund av artikel3 är det ändamålsenligt att i samband 

med deponeringen av ratifikationsinstrumentet meddela att tilläggs-

protokollet i Finland skall gälla kommuner.”  

Frågan om rösträtt i lagtingsvalet är en helt annan fråga som avgjor-

des när vi gick in i EU. Det här gäller uttryckligen omfattningen av detta 

tilläggsprotokoll. Här säger ju regeringen själv att det ska gälla kommu-

ner och ingenting annat. Då kan man gå till sidan 8 högra spalten där 

det redogörs för att rösträtten i kommunal val på Åland är synnerligen 

generös tilldelad och där det framgår vid den senaste lagändringen att 

oberoende av medborgarskap har myndiga medborgare på Åland röst-

rätt om de ett år närmast före valdagen utan avbrott har haft kommun i 

landskapet som sin hemort. 

Jag förstod inte riktigt det problem som kollegan Sundman här åbe-

ropade. Den här stadgan är mycket klar.  
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Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Det är precis såsom vtm Gunnar Jansson sade när det gäller 

det formella. Det här ärendet är starkt avgränsat till att gälla kommunal-

förvaltning.  

Jag ville bara försöka få er andra och utskottet att greppa ett eventu-

ellt halmstrå. Med de argument som man har infört de här bestämmel-

serna när det gäller kommunal nivå kan man försöka belysa de problem 

som vi har på självstyrelsenivå när det gäller lagtingsvalet och kravet på 

finländskt medborgarskap för hembygdsrätt, vilket är ett liknande pro-

blem men på en annan nivå. 

Sedan kan utskottet och lagtinget förstås välja att ignorera mitt reso-

nemang. Eftersom det finns stöd i sak så borde det åtminstone finnas 

stöd att titta om halmstrået går att greppa. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Det förra ärendet dubbel beskattningsavtalet med Österrike 

tyckte jag ganska långt var ett icke ärende. Därför sade jag ingenting i det 

ärendet.  

Det här ärendet kan vara betydligt mera intressant. Notera, kan vara.  

Jag vill också, i likhet med de flesta andra talare, säga att jag är mycket till-

freds med att man får den här typen av presentation och redogörelse från re-

geringens sida innan presidentframställningen mer eller mindre ramlar ner 

ifrån skyn utan att man vet någonting. Man har bland annat inte vetat att re-

geringen till och med tre gånger har gett utlåtanden såsom man har gjort i det 

här ärendet. Jag ids inte säga var initiativet till detta kom ifrån men jag tycker 

att det är bra. 

Om vi tittar lite på vad landskapsregeringen först säger: ”Det innehåller 

bestämmelser om individens rätt att delta i lokalförvaltningens verksamhet. 

Rätten att delta ska förutom frågor om rösträtt och kandidatur även utvid-

gas till att omfatta lokala förvaltningars övriga verksamhet”. Det väckte 

åtminstone min nyfikenhet. Vidare framkommer; ” i samband med depone-

ringen av ratifikations-, godtagande-, eller godkännandeinstrument kan 

varje stat fastställa de grupper av lokala eller regionala förvaltningsmyn-

digheter som det avser begränsa”.  

Följande stycke hoppas jag att lagutskottet speciellt kan titta på. Jag und-

rar om det är ett syftningsfel i det som landskapsregeringen skriver? Det står 

så här: ”Landskapsregeringen konstaterar att landskapsregeringen och lag-

tinget inte utgör sådana myndigheter som avses i artikel 3 i tilläggsproto-

kollet eftersom de är jämförbara med den statliga nivån och inte den kom-

munala nivån." Menar man med det landskapsregeringen och lagtinget eller 

menar man det som avses i artikel 3? Jag hoppas att man kan titta på det där. 

Tittar vi på vad som sägs i artikel 3 så är det myndigheter som protokollet 

ska tillämpas på. Det sägs; ”i samband med ratificeringen kan varje stat 

dock fastställa de grupper av lokala eller regionala förvaltningsmyndighet-

er som det handlar om.” Precis såsom landskapsregeringen skriver. Det står 

vidare; "varje stat kan också utvidga protokollens tillämpningsområden”. 
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Vtm Gunnar Jansson var inne på det intressanta som sägs i slutet av de-

taljmotiveringen: ”På grund av artikel 3 är det ändamålsenligt att i sam-

band med deponeringen av ratificeringsinstrumentet meddela tilläggspro-

tokollet i Finland ska gälla kommuner.” Även fortsättningen är intressant; ” i 

Finland påverkas tillämpningen av bestämmelsen i artikel 3 på kommuner-

na i landskapet Åland av landskapet Ålands särställning. Den förutsätter 

att Ålands lagting ger sitt bifall till lagen om tilläggsprotokollets ikraftträ-

dande. Kommunala ärenden hör enligt 18 § 4 punkten i självstyrelselagen 

för Åland till landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet.” I och med detta är 

det ganska klart. 

Tittar man på landskapsregeringens utlåtande så har man egentligen inte 

behövt skriva så mycket mer än sista stycket. ”Landskapsregeringen konsta-

terar avslutningsvis att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid 

med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Genomförandet 

av stadgan i landskapet kommer inte att föranleda lagändringar”. Det är ju 

bra.  

Låt mig avslutningsvis med ett par ord kommentera det som ltl Sundman 

tog upp. Jag håller med om det som framkom i replikskiftet att det här ligger 

utanför den här stadgan. Jag tycker ändå det är intressant. Jag stöder ltl 

Sundmans tanker ganska långt. Det är viktigt att vi kan bredda de röstberät-

tigade grupperna till lagtingsvalet. Jag ber att lagutskottet tittar på det här 

och överväger om det är möjligt att ta upp det här resonemanget som ltl 

Sundman tog upp. För jag tycker att det är viktigt att vi i alla sammanhang 

från åländsk sida trycker på att vi inte är tillfreds med att man måste ha finskt 

medborgarskap för att få åländsk hembygdsrätt. Det säger vi alla, åtminstone 

i valrörelsen, att vi är inne för, då borde vi också kunna följa upp det. Jag kan 

lova att om obunden samling vågar driva den här frågan i utskottet så kom-

mer vi ifrån Ålands Framtid att stöda det.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Utan vidare kan utskottet titta på en sådan utvidgning. 

Men då ber jag också utskottet, som en replik till kollegan Anders Eriks-

son, att lite djupare sätta sig in i diskussionen inför inträdet i EU och 

den debatten och även den framgång som följde av att vi från åländsk 

sida klart och tydligt slog fast med framgång att Ålands lagting är ingen 

kommunal eller lokal organisation. Det är en lagstiftande församling och 

därmed behålls kravet för hembygdsrätt för valbarhet och rösträtt i lag-

tingsval.  

Vad sedan gäller utsträckning av hembygdsrätten är en annan fråga 

som jag tycker att man inte kan lösa med den här typen av dokument. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vtm Gunnar Jansson använder begreppet titta på. Jag sade överväga. 

Jag är inte kategorisk på något sätt. Jag tycker att ltl Sundmans resone-

mang är intressant. Jag hoppas att man inte bara på basen av juridiska 

knoppigheter i lagutskottet kommer fram till att man inte vill säga något 

om det här. Jag tror att möjligheten finns att göra en politisk markering. 

Jag hoppas att lagutskottet överväger det. Men vi får väl se när ärendet 

kommer tillbaka.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att re-

mittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet 

remitteras till lag- och kulturutskottet.  

Remiss 

3 3 Bostadssparpremie 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2011-2012)  

Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-

skott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens 

förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet, observera, social- och 

miljöutskottet, det är en ändring från tidigare.  

Diskussion.  

Minister Roger Eriksson 

Herr talman! Det här gäller lagförslag om bostadssparpremie. Det här är en 

fråga som har diskuterats tidigare i lagtinget. Som jag har uppfattat det har 

det funnits en ganska stor enighet att vi ska ha det här instrumentet. 

Det här lagförslaget är en helt logisk följd av vårt budgetförslag som den 

nuvarande regeringen har lämnat till lagtinget. Vi har skrivningar i budgeten 

om bostadssparsystemet. Tanken är att systemet ska kunna fortgå. Vi har fö-

reslagit tre år. Idén med bostadssparsystemet är att det framförallt många 

gånger ska gynna unga nybildade familjer att spara pengar, ta ansvar för sin 

ekonomi och det har också en preventiv funktion. När konjunkturläget svik-

tar så kan man kanske fundera på det här också. 

Det här är också ett system som efterfrågas av våra banker som tycker att 

det här är bra. Det finns budgeterat, det är inte några stora utgifter för land-

skapet, men för de unga familjerna kan premien på 3 000 euro vara en viktig 

faktor. 

Det här är i form av en budgetlag. Motiveringarna för det är att det ska fin-

nas ett anslag i budgeten och av särskilda skäl. Det särskilda skälet är att vi 

har kunnat konstatera att om man skulle ha haft vanlig lagstiftningsordning 

och gå igenom efterhandskontrollen så hade det troligtvis gått över årsskiftet 

och då hade vi fått en lucka. Vi hade haft en lag som går ut den 31 december, 

sedan ingen lag utan man hade behövt vänta.  

I nuvarande system har vi en blankettlagstiftning som är knutet under 

rikslagen och den tar slut 31 december i år. Nu har vi gjort en helt egen land-

skapslag. Det är själva motiveringen till att det ska vara en budgetlag.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det här är en ändring av en lag. Man ser bara de paragra-

fer där man föreslår förändringar.  

Jag fäste mig vid ministerns betoning av det här gäller unga och ny-

blivna familjer. Men det kan väl inte betyda att det inte också gäller för 

andra? Jag skulle vilja få det klarlagt vilka som är berättigade till en bo-

stadssparpremie. Med tanke på unga familjer så är det inte som det var 

förr, det finns familjer av flera slag. Omfattar bostadssparpremien de 

samkönade familjerna, sambo, särbor och allt vad som finns? Hur ser 

ministern på det? 
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Minister Roger Eriksson, replik  

Tack, herr talman! Ltl Sundback har rätt till sitt påpekande. Jag kanske 

uttryckte mig lite oklart. Det är klart att det här ska gälla alla, även de 

olika familjekonstellationerna som finns i dagens läge.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det finns ju också sådana som inte alls lever i familj. Det står här; ”unga 

bostadssparande”, det kan hända att det finns åldersbegränsningar i det 

här. Det är kanske där som gränsen finns angående vilka det berör. 

Minister Roger Eriksson, replik  

Herr talman! Det här är den lagstiftning som står här, här har vi i alla 

fall inte konstaterat att det finns åldersbegränsningar. Men i så fall 

måste man titta på hela lagen och kanske diskutera hur avtalen ser ut 

som bankerna gör med spararna. Men det är en sak som utskottet kan 

titta närmare på. Jag kan inte svara exakt på hur det ligger till. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag tycker att utskottet skulle titta lite närmare på vilka som 

omfattas av den här lagstiftningen. På något sätt känns det ändå lite trösterikt 

att det finns personer som bostads sparar. 

Nu börjar jag kanske låta som en gammal gnällig kärring. Ibland får man 

den känslan när man hör vilka bostadslån som unga människor tar, t.o.m. lite 

garvade bankdirektörer suckar så där i förtroende och de funderar hur det 

här ska lösa sig. Sedan vill de att folk ska låna så mycket pengar som möjligt, 

det går lite i kors där också.  

Det behövs på något sätt ett nytt spartänkande i vårt samhälle. Vi är ju i 

den här ekonomiska situationen, kanske inte särskilt på Åland, men i Europa 

överhuvudtaget. Sedan 80-talet har vi börjat tro att man ska leva på lån, att 

det är normalt och att den som inte gör det är lite töntig. Attityderna och vär-

deringarna till sparandet har förändrats allvarligt. 

Utskottet kanske kan bekräfta eller dementera att det troligen är så att 

åländska hushåll är kraftigt skuldsatta. Troligen är det just bostadslånen som 

tynger de här unga familjerna och kanske också de äldre, de känner jag inte 

till. 

Jag tycker ändå att det är uppmuntrande med den här lagstiftningen, att 

det står att ett hundratal som bostads sparar. Vi kunde kanske ha som mål att 

öka de som bostads sparar till 200 under de närmaste åren. Tack, herr tal-

man. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag understöder det resonemang som ltl Sundback för 

fram. Jag kan också tänka mig att utskottet, om man har tid, kunde 

komma med lite sådan bakgrundsinformation som Sundback efterlyste.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tackar för det stödet. Ltl Danne Sundman brukar, ända tills nu så 

länge jag och han har varit här, understryka att han är den yngsta i alla 

sammanhang. Nu är han inte yngst längre. Jag är betydligt äldre och det 



  

  239 

betyder väl då att jag inte är en så gammal kärring och kollig som man 

skulle kunna tro. Här finns också yngre människor som har samma upp-

fattning att vi måste börja spara mera. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Katrin Sjögren, replik   

Herr talman! Jag som är medelålders får väl instämma i ltl Sundbacks 

resonemang. Jag tror att det kan vara nyttigt för att starta samhällsde-

batten också på Åland. Jag tror faktiskt att vi har en bostadsbubbla på 

Åland. Man belånar sig oerhört. Vi kan med fog också konstatera att det 

här låga ränteläget inte kommer att fortsätta i all evighet. Jag tycker att 

det är en bra och klok idé att man penetrerar den här frågan i utskottet 

så att vi får i gång samhällsdebatten också på Åland. Senaste helg bör-

jade den diskussionen i Sverige, man har lånefest i Sverige och det kan 

få ödesdigra konsekvenser för hela samhällsekonomin och även person-

liga tragedier. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussion är avslutad. Kan förslaget att re-

mittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet 

remitteras till social- och miljöutskottet.  

Andra behandling 

4 4 Avtalet med Macao om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 1/2011-2012) 
Republikens presidents framställning (RP 1/2011-2012) 

Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till 

det lagförslag som ingår i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i 

andra behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget. 

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i 

enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

5 5 Avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 2/2011-2012) 
Republikens presidents framställning (RP 2/2011-2012) 

Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till 

det lagförslag som ingår i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i 

andra behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget. 

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i 

enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 
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Andra behandling 

6 6 Avtalet med Costa Rica om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 3/2011-2012) 
Republikens presidents framställning (RP 3/2011-2012) 

Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till 

det lagförslag som ingår i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i 

andra behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget. 

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i 

enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

För kännedom 

7 7 Regeringsprogram enligt lagtingsordningens 25 § 

Landskapsregeringens meddelande (M 1/2011-2012) 

Ärendet upptas till behandling vid nästa plenum. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls i morgon den 24 november klockan 09.30. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Upprop 27 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamöterna Rauli Lehtinen och Torsten Sundblom anhåller om ledighet för 

dagens plenum på grund av sjukdom. Beviljas.  

Föredras 

1 Regeringsprogram enligt lagtingsordningens 25 § 

Landskapsregeringens meddelande (M 1/2011-2012) 

Enligt lagtingsordningens 25 § ska lagtingets behandling av meddelandet avslutas med 

en omröstning vid vilken det för godkännande av regeringens sammansättning krävs 

mer än hälften av de avgivna rösterna.  

Talmanskonferensen har beslutat att behandlingen av ärendet i enlighet med tidigare 

förfarande, inleds med en presentation av lantrådet vid detta plenum medan diskuss-

ionen och omröstningen kommer att hållas vid morgondagens plenum. Några ytterli-

gare anföranden och repliker tillåts med andra ord inte idag. 

Lantrådet Camilla Gunell 

Herr talman! Bästa lagting och åhörare! Den 16 oktober gick ålänningarna till 

val. Att ge någon sin röst är att ge någon rätt och förtroendet att företräda dig 

i lagstiftande församlingar. Det är en stor sak.  Alla vi som sitter här, som fått 

folkets förtroende, har nu ett stort ansvar att leva upp till: Att företräda folket 

väl genom att lägga ner tid och kraft på vårt arbete för att fatta relevanta, ge-

nomtänkta och kloka beslut. Förtroende är något man måste förtjäna. 

När morgonen gryr efter valnattens glädjeyra och besvikelser är det dags 

att analysera valresultatet och bilda regering. Från att partierna i valrörelsen 

betonar skillnaderna mellan partierna och politiken handlar regeringsbild-

ningen sedan om det motsatta. Nu är det dags att söka likheter, gemensamma 

hållningar och samsyn. Det är en process och ett stort arbete som kräver tid 

och många diskussioner att från en tidvis konfrontatorisk debatt inför ett val 

för att sedan smälta samman partiers program till en gemensam färdriktning. 

För de fyra partier som nu bildar regering tillsammans, centern, socialde-

mokraterna, moderaterna och obunden samling, har den här processen varit 

uppfiskande och spännande. Jag har under den här tiden, med dessa fyra 

partiers förtroende, haft rollen som regeringssonderare. Det har varit en 

minnesvärd tid. Det finns ingen regelbok eller färdig modell för hur man bil-

dar en regering. Det finns bara människor, viljor, partier och politiska intres-
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sen där makten ska fördelas rättvist och hyggligt så att alla känner sig respek-

terade och inkluderade. 

Vi har gjort ett så grundligt arbete som vi har kunnat under den här korta 

tiden. Vi har haft arbetsgrupper inom olika politikområden. Arbetsgrupperna 

har hört sakkunniga, tjänstemän, företrädare från olika samhällssektorer. Jag 

vill tacka alla som deltagit i konstruktivt i arbetsgruppernas arbete och alla 

höranden som med sin sakkunskap varit till stöd och hjälp i regeringsbild-

ningen och framtagandet av regeringsprogrammet vars övergripande mål är 

samarbete, resultat och framtidstro. Framförallt vill jag tacka alla de förhand-

lare i förhandlingsgruppen, som under processens gång fick namnet G8, för 

stort tålamod och höga ambitioner och god vilja. 

Vårt mål är att presentera ett regeringsprogram som är politiskt och som 

på ett övergripande plan anger de politiska målen - inte i detalj klargöra hur 

frågor ska lösas. Det är en viktig linjedragning som jag hoppas vi kan utveckla 

och stärka i vårt parlamentariska system: Tydligt och klart särskilja lagtingets 

uppdrag, regeringens uppdrag och förvaltningens.  

Ett gott och framgångsrikt regerande bygger på förtroende. Framförallt 

mellan lagtingets majoritet och landskapsregeringen. Regeringsblocket är nu 

mycket starkt med 21 mandat. Man kan säga att av de närmare 13 000 röster 

som ålänningarna lade i valurnan den 16 oktober har den här regeringen stöd 

av närmare 9 000. Det ger oss ett starkt och brett mandat att fatta beslut och 

driva frågorna framåt. Landskapsregeringen ska ta ansvaret för den förda po-

litiken, vi ska tolka lagtingets vilja och genomföra lagtingets beslut.  

Regeringen ska i sin tur besluta om regelverk och principer. Det är förvalt-

ningen uppgift att fatta beslut i enlighet med dessa principer så att ärenden 

som berör enskilda medborgare inte blir föremål för en politisk bedömning. 

Förvaltningens arbete ska präglas av sakkunskap, laglighet, en öppenhet och 

servicevilja gentemot allmänheten och en opartisk och rättvis handläggning. 

Rollfördelningen har varit otydlig. Det är viktigt arbete att dra dessa grän-

ser och sedan patrullera dem noga.  

Ett led i detta är att få till stånd en ny budgetstruktur som är mer övergri-

pande och mindre detaljerad. Framförallt gäller det att få fram en budget som 

anger målen för verksamheterna så att man också kan mäta hur målen upp-

fyllts. Den ska också skilja mellan kostnader för drift och investeringar.  

Vid sidan av det måste bokslut och uppföljning förbättras och bli mer över-

skådlig. Dagens system gör det i det närmaste omöjligt, även för de mest in-

satta, att få ett klart grepp om landskapets ekonomiska situation. Särskilt 

svårt är det när mellan 30 och 60 miljoner rullar över från ett budgetår till ett 

annat. 

Vårt ambitiösa mål är att komma ett steg på vägen i detta arbete redan till 

budgeten 2013. 

Klara och tydliga budgetstrukturer och en uppföljning i likhet med den 

som finns kommunalt är nödvändigt för att få ordning och reda i finanserna. 

Regeringens mål är att vi ska ha en budget i balans, i den meningen att intäk-

terna täcker utgifterna, inom mandatperioden.  

Som prognoserna ser ut för 2013 är det ett realistiskt mål. Den finansiella 

oro som finns i Europa och i världen gör att situationen kan förändras beträf-

fande landskapets intäkter och då måste vi ha beredskap för det. Om rege-

ringsprogrammet behöver revideras under perioden återkommer landskaps-

regeringen till lagtinget med ett reviderat program. Landskapsregeringen har 
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inte längre ett så gediget sparkapital att ta av under en ekonomisk nedgång 

som den förra regeringen har haft att ta till när nöden så krävt.  

Vi är realister beträffande ekonomin. Samtidigt måste en regering ha am-

bitioner och politiska mål. Och vi har höga ambitioner för Åland. Solen kom-

mer att gå upp över Åland också i morgon och dagen efter det. Våra möjlig-

heter att klara även stora prövningar är mycket goda i jämförelse med många 

av de länder vi kväll efter kväll hör om i nyheterna. Grekland, Italien, Spanien 

har statskulder upp över öronen. Det är länder som bara för ett knappt ett 

halvt sekel sedan var diktaturer. Korruption, kriminalitet, ineffektiv sam-

hällsservice, brist på reformer gör att deras offentliga ekonomier är i djup 

kris. 

I jämförelse är de nordiska länderna oerhört starka. Och i Norden är det 

Norge och Åland som utmärker sig beträffande en fortsatt god ekonomi. Men 

övrigt i Norden klarar sig länderna väl. Det finns ett kulturellt särdrag som de 

nordiska länderna speciella och som gör det svårt att exportera den nordiska 

modellen till andra länder. I Norden litar folk på varandra extremt mycket. 

Upprepade gånger har det internationella statistiksamarbetet World Values 

Survey ställt frågan: Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta män-

niskor? Mest förtroende för sina medmänniskor av alla de 57 länderna har 

norrmännen med 74 procent, tätt följda av svenskarna, finländarna och 

danskarna. Det land där invånarna litar minst på sina medmänniskor är Bra-

silien. Där svarar knappt tio procent ja på den frågan. I Italien var siffran 29 

procent.  

Jag tolkar det här som att förtroende är något som krävs för att vi ska 

kunna skapa något tillsammans; där människor har tillit till varandra, till be-

slutsfattare, myndigheter och rättsväsendet. Vi har på Åland alla möjligheter 

att tillitsfull bygga Åland starkare.  

Den här landskapsregeringen betonar vikten av en förtroendefull dialog 

mellan landskapet och näringslivet, mellan landskapet och kommunerna. 

Hur ska vi annars våga oss på förändring? Förändring måste ske i trygg för-

vissning om att någon inte vill dig illa. En samhällsstrukturreform är inte 

möjlig utan att det finns förtroende mellan folket och regeringen, mellan re-

geringen och kommunerna, mellan kommuner som nu måste söka nya struk-

turer för samproduktion av service. Genom misstro och osämja skapar vi 

ingenting konstruktivt.  

Det ekonomiska läget, men framförallt det demografiska läget, gör oss på 

Åland tvungna att tänka i nya banor. Den som tror att demografin och för-

sörjningskvoten är ett bekymmer bara i Sottunga och Kökar har fel. Att de 

äldre ökar och den arbetsföra befolkningen minskar är ett lika stort problem i 

Mariehamn. Problemet gäller hela Åland och vi är tvungna att lösa det till-

sammans. Vi har 28 000 invånare, vi har en geografi att förhålla oss till, men 

det är min och regeringens övertygelse att det finns effektivare sätt att skapa 

denna service till alla. 

Den tillträdande regeringen kommer att inleda detta arbete så fort som 

möjligt. Vi kommer att ta fram modeller och beräkningar för några ut-

vecklingsalternativ, värdera dem och gärna i en parlamentarisk arbetsgrupp 

enas om vilken modell vi går in för. Kommunerna kommer att vara centrala 

aktörerna i det här arbetet, men vi anser att landskapet måste leda och driva 

på arbetet med samhällsservicereformen. Landskapet är en aktiv part ef-

tersom det är i landskapsregeringens och lagtingets händer att besluta om 
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lagstiftning, landskapsandelssystem och budgetmedel. Samhällsreformen 

blir en av regeringens huvudsakliga fokus. 

En annan utmaning är den vi har på arbetsmarknaden. Vi på Åland måste 

ständigt och ihärdigt rekrytera flera människor till Åland för att förse ar-

betsmarknaden med arbetskraft. Stora grupper går i pension och alla kom-

mer att konkurrera om den kvalificerade arbetskraften. 

Åland kan omöjligt vinna den striden om vi inte moderniserar samhället 

radikalt gällande IT. Det känns som att när den övriga omvärlden talar om 

sin digitala agenda är vi på Åland ännu på stadiet då vi kallade ämnet ADB. 

Det var på min tid i grundskolan på 80-talet. Här finns det mycket arbetet att 

göra.  

Landskapet som arbetsplats kan omöjligt konkurrera med stelbenta avlö-

ningssystem och oändamålsenliga kontorsutrymmen. Vi måste förändra. Det 

är helt nödvändigt och det är akut. 

Landskapet kan inte heller låta IT-utvecklingen springa i väg på andra håll 

med vi inte ens har en hemsida som fungerar för medborgarna. Här måste vi 

också förändra och det akut. 

Det är också hög tid för en ny färdriktning i näringspolitiken. Det är dags 

för en gemensam kraftsamling för tillväxt. Tillväxt som ger fler jobb, fler före-

tag och en högre skattekraft. För att få in nya perspektiv och tankar i land-

skapets näringspolitik vill landskapsregeringen tillsätta ett Tillväxtråd. Rådet 

ska bestå av kunniga människor från näringsliv, universitet, från Åland och 

utifrån. Deras uppdrag blir att på ett framtidsorienterat sätt föreslå åtgärder 

som kan stimulera till en ekonomisk tillväxt i det åländska samhället. Deras 

redskap är kunskap, samhällsplanering och näringspolitiska insatser. 

Landskapsregeringen vill ha en offentlig ekonomi i balans och en långsiktig 

och trovärdig ekonomisk politik som skapar stabilitet, investeringsvilja och 

framtidstro. Också i det syftet vill vi skapa bättre förutsättningar för ålän-

ningarna att verka på en gemensam marknad med Sverige. Därför föreslår vi 

att gränssamarbetet utvecklas gentemot Sverige i likhet med Öresundsreg-

ionen och Tornedalen. Ålänningarna vänder sig idag i allt högre grad västerut 

för studier, handel och arbete. Det är dags att Åland utvecklar ett närmare 

samarbete med Sverige genom att inrätta en Ålandshavskommission. 

Beträffande primärnäringarna föreslår landskapsregeringen att vi tittar 

närmare på en fusionering av de tre byråer på näringsavdelningen som syss-

lar med jordbruk, skogsbruk och fiskeri. Denna helhet, byrån för primärnä-

ringar, föreslår vi att utlokaliseras till Ålands landsbygdscentrum. Då skapar 

man där ett kluster och ett starkt service- och kunskapscentrum för primär-

näringarna.  

I övrigt ska näringsavdelningen ges utrymme att fokusera mera på andra 

näringsgrenar som sjöfart, turism, arbetsmarknadspolitiska frågor, kvinnors 

företagande, småföretagande, IT, kultur och andra områden vars utveckl-

ingsmöjligheter och bekymmer också behöver vår uppmärksamhet. 

Ungas inträde på arbetsmarknaden behöver också diskuteras mer. Vi vill 

införa en ungdomsgaranti som gör att alla unga under 25 år som varit arbets-

sökande i mer än tre månader ska erbjudas en arbets-, praktik- eller studie-

plats. Alla behövs på arbetsmarknaden. Även äldre som vill jobba längre men 

kanske inte heltid och även personer med funktionsnedsättningar. 

Alla dessa inkomstbringande insatser tycker vi behövs för att bredda skat-

tebasen och stärka skattekraften i vårt samhälle. Pengarna behövs för all den 
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goda service vi vill ge ålänningarna inom hälso- och sjukvården, genom soci-

ala förmåner, en god utbildning på alla nivåer och en välutvecklad infrastruk-

tur.  

Hälso- och sjukvården har fortsatt hög prioritet. Det anser ålänningarna 

inför varje val. Det måste vi lyssna till. Hälso- och sjukvården är det politik-

område som ålänningarna värderar högst. Vi har mycket att göra. Hälsovård-

arberedskapen i skärgården behöver förbättras, den allmänna tandvårdens 

tjänster utvecklas och breddas och ges till fler grupper. De äldres behov av 

fler och mer flexibla hälso- och sjukvårdstjänster är också ett angeläget ämne 

för regeringens arbete. 

Vi måste hålla ögonen på att klyftorna i samhället inte ökar. Ett ojämlikt 

samhälle med stora klyftor är inte lika tryggt. Vi följer upp ÅSUB-

utredningen om ålänningarnas ekonomiska utsatthet och sociala trygghet. Vi 

vill införa en Lex Sarah, rätten att slå larm, som undersköterskan Sarah i Sve-

rige gjorde om missförhållanden i vården. Och vi ska i högre grad än idag ta 

hjälp av den tredje sektorns insatser för människors välmående, delaktighet 

och stimulans. 

Bästa lagting! Det är samhällets viktigaste uppgift och vår politiska skyl-

dighet att på ett hyggligt och respektfullt sätt ta hand om de gamla och sjuka. 

Den bästa av alla investeringar vi gör är att ge barn en trygg uppväxt, en ut-

vecklande barnomsorg och en skola som kan rusta alla väl för livets utma-

ningar.  

Inom miljöpolitiken kan vi inte annat än att fortsätta kampen mot utsläpp 

som övergöder havet. Östersjön och vattenmiljön är den här regeringens hu-

vudfokus i miljöpolitiken.  

Stora krav på omställning krävs för att förbättra miljön och vattenkvali-

teten i Östersjön. Gamla näringar måste anpassas till en mer hållbar utveckl-

ing och nya lösningar och innovationer behövs för att minska utsläppen. Må-

let är att en omställning måste ske så att tillväxten blir mer grön och att 

Åland på sikt blir självförsörjande på vindkraft.   

Landskapsregeringen vill i detta regeringsprogram genom samarbete och 

större delaktighet ingjuta framtidstro trots att tiderna är oroliga ur ett eko-

nomiskt perspektiv. Vi är inställda på ett hårt arbete med målet att fatta be-

slut och uppnå konkreta och synliga resultat. Gentemot våra samarbetsparter 

betonar vi en diplomatisk dialog men också tydligt formulerade mål. Land-

skapsregeringen anser att i det reformarbete som sträcker sig utöver mandat-

perioden krävs breda politiska överenskommelser. Vi föreslår att parlamenta-

riska kommittéer tillsätts för samhällsservicereform, skärgårdstrafikens ut-

veckling och den nya självstyrelselagen. För att nå resultat i riket med en 

kommande ramlag för Åland behövs en fortsatt enighet mellan lagtingets par-

tier. I arbetet med samhällsservicereformen inleder också landskapsregering-

en förhandlingar och diskussioner med kommunerna och deras politiska led-

ning.  

Vi kommer i regeringen att i flera stora frågor arbeta genom ministerut-

skott, där det berör flera ministrar och flera avdelningar.  

Likaså när det gäller den stora satsningen som vi vill göra på e-förvaltning 

och IT kräver det också ett brett engagemang och en stark ledning.  

Vi tror och hoppas, efter den här mandatperioden, att vi har kunnat verka 

för en ökad öppenhet, delaktighet och samverkan i det åländska samhället. 
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Ett förverkligande av programmet kommer också att kräva förvaltningsper-

sonalens engagemang och medverkan.  

För min egen del ser jag fram emot samarbetet i den nya regeringen. För 

mig gäller det att hitta en ny roll som hela Ålands lantråd. Det bästa rådet 

man kan få är att försöka vara sig själv i alla lägen. De som känner mig vet att 

jag inte sviker mina ideal. Jag kommer att värna om de svaga, se till kvinnor-

nas rätt och också lyfta fram löntagarna och facken. Jag glömmer inte heller 

varifrån jag kommer. Skärgårdens särskilda behov och situation känner jag 

väl.  

Jag hoppas kunna leda på ett tydligt och strukturerat sätt och stå för ett 

modernt ledarskap för den åländska regeringen.  

Bästa lagtingskollegor! Nu har ni fått en presentation av det här program-

met. Jag och den tillträdande regeringen ser fram emot att i morgon få höra 

era synpunkter på regeringsprogrammet. Tack, herr talman. 

Talmannen 

Ärendets behandling avbryts här och återupptas vid morgondagens plenum. 

Plenum slutar  

Nästa plenum hålls i morgon den 25 november klockan 09.30. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Upprop. 26 ledamöter är närvarande. 

Lagtingsledamoten Jan Salmén anhåller om ledighet för dagens plenum på grund av 

deltagande i ÅHS-styrelsemöte och ledamoten Igge Holmberg anhåller om befrielse 

från dagens plenum på grund av sjukdom. Beviljas. 

Föredras, fortsatt behandling 

1 Regeringsprogram enligt lagtingsordningens 25 § 

Landskapsregeringens meddelande (M 1/2011-2012) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar en öppen omröstning vid vilken det enligt 

lagtingsordningens 25 § krävs mer än hälften av de avgivna rösterna för godkännande 

av regeringens program och sammansättning. Ärendet kan enligt arbetsordningen 70 § 

bordläggas en gång, om lagtinget så beslutar.  

Diskussion. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Efter valet den 16 oktober har det varit intensiva förhandlingar 

med från början många åsikter och förslag. Men precis som efter alla andra 

val så kommer man till slut till ett regeringsprogram som har en majoritet 

bakom sig. Så också denna gång. Vi i centern har under arbetets gång efter 

valet haft många och långa diskussioner om handlingsprogrammets innehåll 

inklusive platsfördelningen i regeringen. Så ska det också vara, då både hand-

lingsprogrammet och platsfördelningen skall styra över Ålands folk de närm-

aste fyra åren.  

Centerns lagtingsgrupp har i alla grupper medverkat till detta handlings-

program. I handlingsprogrammet finns mycket av de som centern hade i sitt 

valprogram. Självstyrelsen, svenska språket och demilitariseringen är sådant 

som centern alltid bevakat och jobbat för. Speciellt välkomnas nu att frågor 

rörande hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt ska utgå från lag i enlighet 

med självstyrelselagens 21 §. 

Öppenhet och samarbetsvilja är något som alltid präglat ålänningarna. Nu 

tar det tillträdda regeringen ett ytterligare steg genom att tillsätta ett perma-

nent organ som heter Ålandshavskommission mellan Finlands, Sveriges och 

Ålands regeringar. Denna kommission kan och kommer säkert att ge ålän-

ningarna i allmänhet, de studerande och näringslivet många positiva möjlig-

heter. 
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Herr talman! Beträffande jämställdhet så finns det bra skrivningar i hand-

lingsprogrammet som vi i centern sympatiserar med och då tänker jag främst 

på lika lön för likvärdigt arbete. För att nå dit så behövs en arbetsvärdering. 

Dock får inte arbetsvärderingen göras för komplicerad så att önskad lösning 

inte kan uppnås. Om slutresultatet blir högre kostnader så måste en omprio-

ritering av landskapets medel övervägas. 

En annan text är den med övergripande strategi för arbetet inom Operat-

ion kvinnofrid. Här har gjorts en del men fortfarande är det rätt vanligt med 

kvinnovåld på Åland. Detta är helt oacceptabelt och här måste absolut dessa 

ord i handlingsprogrammet konkretiseras. 

Samhälls- och servicereform får mycket utrymme i handlingsprogrammet 

och så ska det också vara när vi nu måste på ett konkret och förnuftigt sätt se 

över hur vi kan trygga vård, skola och omsorg. Centern är öppen och mottag-

lig för sådana reformer som medför mervärden både för ekonomin, regionen 

och för dem som behöver vård, skola och omsorg. 

Herr talman! Tandvårdsreformen är också en sådan reform som finns med 

i handlingsprogrammet. Reformarbetet börjar, som sig bör, med att analysera 

läget, se över vilka servicenivåer som kan bli aktuella och ta fram kalkyler vad 

de olika nivåerna skulle kosta. Målet måste, till att börja med, vara bättre 

tandvård till de familjer och de personer som av ekonomiska skäl inte har råd 

med normal tandvård. En bättre tandvård för fler behöver inte betyda fler of-

fentliga tandläkare utan det kan med fördel skötas av den privata sektorn. En 

tandvårdsreform betyder med alla sannolikhet högre kostnader för samhället. 

Men i dessa tider när inkomsterna stagnerar eller till och med minskar så 

måste vi se om inte en omprioritering kan göras så att pengar tas från någon 

annan verksamhet. 

För övrigt, herr talman, är det min övertygelse att ordet prioritering kom-

mer inom politiken att bli ett allt vanligare ord framöver. 

Herr talman! Den åländska sjukvården är av hög kvalité som kräver allt 

mera resurser. Handlingsprogrammet säger att den fortsättningsvis skall ha 

hög prioritet. Centern har alltid arbetat för en sjukvård av hög kvalité för alla 

Åland 28 000 invånare och stöder naturligtvis den här skrivningen i hand-

lingsprogrammet. 

Hotet mot Godby hälsocentral som servar 6000 norra ålänningar har varit 

påtaglig de senaste åren. Detta mot centerns vilja. Nu har den tillträdda rege-

ringen satt punkt för hotet med en tung skrivning i handlingsprogrammet att 

verksamheten ska bli kvar.  

Herr talman! För att få en högre trygghet bland invånarna i skärgården 

finns nu i handlingsprogrammet en lösning, vilket välkomnas av centern.  

Axeln Järsö, Mariehamn och Godby med utbuktningar till Möckelö och 

Kalmarnäs områden är huvudmotorn för Åland. Sedan finns det hjälpmoto-

rer ute på landsbygden och i skärgården som behövs för att Åland tillsam-

mans skall drivas framåt, tryggt och säkert. För tätorterna gäller det att ha 

hög beredskap att planera efter näringslivets- och bosättningens behov. För 

landsbygden och skärgården är kommunikationerna livsviktiga för att man 

även där kan idka näringsliv och bosättning.  

I Mariehamn med omnejd ska mycket av servicen vara placerad men en ut-

lokalisering av åtminstone delar av näringsavdelningen till naturbruksskolan 

i Jomala och trafikavdelningen till Godby vore både naturligt, praktiskt och 

ekonomiskt möjligt. 
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Herr talman! Full sysselsättning, ett konkurrenskraftigt näringsliv och en 

god miljö för oss alla på Åland måste vi sträva till. Med god miljö menar vi då 

ett renare hav och vikar, tryggande av vårt viktigaste livsmedel det vill säga 

vårt dricksvatten och boendemiljön på land. Handlingsprogrammet genom-

syras av dessa tre element och är helt i enlighet med centerns politik. 

Ekonomin kommer att vara på agendan varje dag de kommande åren i 

landskapsregeringen. En ekonomi i balans under mandatperioden är ett 

måste så att våra barn och barnbarn kan ta vid en dag utan en, för välfärden, 

negativ skuldspiral.  

En lösning kan vara lite mindre offentlig service, högre avgifter och lite 

högre kommunalskatt. Mindre service får dock inte gälla de sjuka och de 

äldre som behöver vård. 

Till sist, herr talman! Handlingsprogrammet andas mycket och hårt och 

konkret arbete de närmaste åren. Och det är bara med hårt och konkret ar-

bete vi kan medverka till ålänningarnas välfärd och trygghet nu och i framti-

den.  

Åländsk center omfattar handlingsprogrammet och kommer att jobba för 

samarbete, resultat och framtidstro. Åländsk center ser fram emot att i andan 

av samarbete, resultat och framtidstro arbeta tillsammans med socialdemo-

kraterna, moderaterna och obunden samling. Låt oss börja nu för ålänning-

arnas bästa idag och imorgon. Tack, herr talman. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Centers gruppledare Runar Karlsson nämnde tandvårdsreformen. 

Skrivningarna på det området är minst sagt luddiga i programmet. Det 

var inte heller alldeles lätt att följa med ltl Karlssons resonemang. Jag 

förstod att man på något sätt var för någon typ av tandvårdsreform, men 

i dessa tider måste pengarna tas ifrån något annat område, som Karls-

son uttryckte det. Jag utgår ifrån att de pengarna ska tas ifrån den soci-

ala sektorn och hälsovårdssektorn, som trots allt utgör 1/3 av landskap-

ets budget. Var inom den sektorn ska pengarna tas, eller ska pengarna 

tas någon annanstans ifrån, t.ex. från näringslivsfrämjande? Var ska 

pengarna tas ifrån i så fall om man ska göra någonting? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är inte alls sagt att man i framtiden bara ska prioritera 

inom avdelningarna. Jag tror också att man måste börja prioritera mel-

lan avdelningarna. Så måste vi göra med tanke på att världen går framåt 

och det blir förändringar. Att stå här idag och säga vilket moment man 

ska ta pengar ifrån, ifall det blir en sådan reform som kostar mera 

pengar, är förstås omöjligt att säga. Det kan inte heller den tillträdda 

landskapsregeringen säga i och med att det trots allt har gått några få 

veckor sedan valet. Regeringen måste nu sätta sig ner och fundera hur 

man ska göra det här, vad det kostar och sedan komma tillbaka till lag-

tinget i så fall. Man kan inte lösa allt på några veckor i förhandlingar och 

i ett handlingsprogram. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det sistnämnda är säkert sant och det har jag förståelse för.  

Om man börjar skissa på nya kostnadsdrivande reformer i dessa tider 

samtidigt som ltl Karlsson också i andra sammanhang pratar om eko-
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nomiskt ansvar, så då tycker jag att man bör säga vad det är som man 

prioriterar. Jag håller helt med ltl Karlsson att man givetvis måste prio-

ritera mellan avdelningarna, det ska inte vara några vattentätt skott. I 

andra sammanhang har centerns gruppledare sagt att man måste priori-

tera vård, skola och omsorg, det vill vi alla göra. Det finns inte så mycket 

annat att ta pengar från i så fall om man ska börja prioritera mellan av-

delningarna. Eller ska man göra besparingarna i näringslivet främjande? 

Det är trots allt näringslivet som skapar välfärden i det här samhället. 

Jag tycker att man borde vara lite mer konkret, även om jag förstår att 

det har varit mycket annat att tänka på de senaste veckorna. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det var ltl Eriksson som sade att pengar skulle tas från nä-

ringslivet främjande. Det har inte jag sagt, utan det får stå för ltl Eriks-

sons åsikter. 

Reformarbetet kan inte stanna upp bara för att man får en sämre 

ekonomi. Tvärtom, reformarbetet kanske måste öka. Om man nu ska ha 

budget i balans och det inte går att spara någon annanstans av olika or-

saker, att det är ännu värre, så måste man förstås ta det till övervägande. 

Ambitionerna måste nog vara att vi ska få ett bättre Åland för ålänning-

arna och vi jobbar från det, vilket jag tycker att handlingsprogrammet 

inklusive tandvårdsreformen andas. Vad slutmålet blir återstår förstås 

att se. Ambitionen måste finnas och ambitioner finns garanterat hos den 

tillträdda regeringen. 

 Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Kostnadsdrivande reformer, precis som i föregående 

replik tänkte jag på tandvårdsreformen. För ett par år sedan i finansut-

skottet fick vi en prislapp på ungefär vart det kan bära. Där pratades det 

om ca 3,5 miljoner. Nu har det senare i tidningsartiklar kommit fram ett 

belopp på cirka 4 miljoner. Jag kan mycket väl tro att det kan bära ditåt. 

Men varifrån ska pengarna tas? Varifrån ska man ta resurserna? Är det 

som så många tidigare från centerns sida att man nu föreslår någon 

neddragning inom skärgården förstås? Man föreslår att dra in någon 

linje, det brukar vara ganska populärt från centerns sida. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag kan inte hålla med om det. Centern har varit med och 

byggt upp en mycket fin skärgårdstrafik och det är vi stolta över, så det 

tror jag inte är ett problem.  

En möjlighet att finansiera nya former är att ha lite mindre annan 

service, lite högre avgifter där vi kan ta avgifter och lite högre kommu-

nalskatt. Det kan vara en väg att gå om vi vill ha en ny reform vad det än 

må vara. Det kan ju finnas andra reformen än tandvårdsreformen som 

man efter ett eller två år tycker att borde införas för ålänningarnas 

bästa. Det är möjligt. 

Vi kan inte vara främmande för reformer bara för att det är dåliga ti-

der. Man måste se om en reform kostar för mycket och om vi inte har 
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råd att finansiera den, då är det en annan sak. Men man kan inte stanna 

upp att leva. Lagtinget måste hela tiden arbeta utgående ifrån att vara 

öppen för nytt. Samhället går framåt, Sundblom! 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Åland har en god tandvård, vi har en bra tandvård. 

Jag far hellre till min privata tandläkare än att vi får indragningar i den 

service som vi i glesbygden behöver. Jag är väldigt orolig för vart det här 

ska bära. Det logiska vore att skjuta de reformer som är kostnadsdri-

vande lite framåt. Man gör investeringarna som ger framtida utrymme 

för reformerna. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ingen i den här salen kan nu säga hur en eventuell tand-

vårdsreform ser ut. Det ska beredas i regeringen bland tjänstemännen 

och sedan en dag läggas på lagtingets bord. Det är en bit dit ännu. 

Återigen, vi får inte vara främmande för reformer, i alla fall inte i 

detta skede och säga nej till någonting. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Katrin Sjögren, replik   

Herr talman! Jag är enig med ltl Runar Karlsson. Politik har handlat 

mycket, mycket om att vilja, men det handlar allt mer om att välja. 

Välja, välja, välja och prioritera! 

Några klarlägganden, landskapsregeringen satte sparbeting på ÅHS 

och då var Runar Karlsson medlem i landskapsregeringen. Ett förslag 

från förvaltningen var att dra in gå Godby hälsocentral, vilket aldrig om-

fattades politiskt, så centern var definitivt inte ensam om det. ÅHS-

styrelse var enig om det.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Tack för det stödet och att stödet finns än idag. Vi vet att 

det fanns ett hot att fastigheten skulle säljas. Därmed var Godby hälso-

central indirekt hotad att den skulle skäras bort av ekonomiska orsaker. 

Det är jättebra att alla nu är för att behålla Godby hälsocentral. Det lö-

nar sig att kämpa. 

Minister Katrin Sjögren, replik   

Herr talman! Några ord om tand- och munhälsovården. Det finns en 

kartläggning av serviceutbudet, det har den här landskapsregeringen 

gjort. Det finns också en åtgärdslista på vad man kan göra och hur man 

kan komma vidare. Det finns en prioriteringslista på prioriterade grup-

per där ekonomiskt utsatta grupper hör till den gruppen, cancerpatien-

ter är en annan grupp. Det som man måste göra nu är precis det som 

Runar Karlsson påpekar; ta fram en kostnadskalkyl, om man tänker 

plocka in nya grupper i prioriteringen. Om man ska en allmän tandvård 

så kostar det ungefär 3-4 miljoner euro.  



  

252 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ja, jag har läst den här utredningen som gjordes under 

minister Katrin Sjögrens försorg. Det är en riktig bra utredning, klarläg-

ger mycket och ger underlag för vidare arbete. Det är bra att det är gjort. 

Nu går steget vidare och vi ser vad det finns för möjligheter. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Det kanske kan tyckas märkligt att en väldigt snart avgående fi-

nansminister håller ett gruppanförande för ett av de blivande oppositionspar-

tierna.  

Vi har en så konstig situation nu att den blivande finansministern, nu när 

vi diskuterar ett regeringsprogram där ekonomin kanske är det allra viktig-

aste, sitter som talman. Han kan därmed, kanske bekvämt nog, inte delta i 

debatten. Det är väldigt bra att åtminstone någon finansminister deltar i de-

batten idag.  

Som vanligt, när en blivande regering lägger fram ett dokument, så finns 

det saker och ting som är bra och saker och ting som är sämre. Så är det all-

tid. Jag kommer att berätta om det som liberalerna tycker att är bra och det 

som vi tycker att är dåligt. Jag kommer avslutningsvis att redogöra för varför 

vi inte kommer att kunna rösta för tillblivelsen av denna landskapsregering. 

Jag kommer tydligt att ange det. 

Allra först vill jag ändå säga någonting till de blivande landskapsregerings-

ledamöterna, och kanske speciellt till dem som för första gången intar säte i 

landskapsregeringen. Det är en minnesvärd dag som ni upplever idag. Det 

kommer att vara en minnesvärd stund när ni så småningom svär eden. Ni 

kommer att få dricka kaffe ur landskapets allra finaste porslin och ni kommer 

att få äta en fin tårta. Jag kommer väldigt bra ihåg den dagen för cirka fyra år 

sedan. Njut av stunden idag, imorgon kommer verkligheten ikapp. Det njut-

ningsbara kan ibland bli någonting annat. Jag önskar er i varje fall lycka till. 

Det är ett viktigt arbete som ni kommer att utföra.  

Det som är bra i regeringsprogrammet är att lantrådet Camilla Gunell sade 

mitt i regeringsförhandlingarna att den här blivande landskapsregeringen 

inte kommer att utreda någonting, utan man kommer att bedriva politik, gå 

på sak och ting. Vi har noga granskat regeringsprogrammet förstås och note-

rar att ordet utreda inte finns på särdeles många ställen. Däremot har vi hit-

tat 18 ställen där det står utarbetning, vi har hittat 17 översyner, vi har hittat 

15 framtagningar, alltså har 50 ord satts dit istället för utredningar. Jag vill 

inte vara alltför kritisk till det här. Vi menar att man ska använda sig av den 

kompetens som förvaltningen innehar. Man ska utreda saker och ting innan 

man fattar beslut. Utredningar kallas någonting annat idag, men man avser 

att använda sig av kompetensen och det är bra. 

I regeringsprogrammet står det också om betydelsen av fördelning mellan 

de olika ansvarsområdena; förvaltning, landskapsregering och lagting. Det 

tycker vi också att är bra.  

Andra goda saker, ”landskapsregeringen avser att gå vidare med IT-

utvecklingen”. Det är mycket bra. Man vill förbättra e-förvaltningen, fortsätta 
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på det spåret, vilket står nämnt i den budget som behandlades denna vecka. 

Det är bra, givetvis.  

Man vill bygga Finlandskabeln som det har beslutats om. Det är bra. Kopp-

lat till Finlandskabeln vill man tillsätta en energikommission som har disku-

terats tidigare.  

Några ord om den kommissionen. Jag menar att den kommissionen har en 

ytterst viktig uppgift; bevaka att konsumentpriserna på energisidan, elsidan 

blir så låga som möjligt i framtiden. 

Man vill ha goda utrymmen för personalen, vilket är bra. Utflyttning ur 

korridorerna sker som bäst. Det här huset kommer att renoveras. 

Man vill flytta en del förvaltningar till naturbruksskola och det är någon-

ting som vi stöder också. 

Precis som ltl Runar Karlsson här nämnde tidigare, så vill man jobba med 

frågan om arbetsvärdering, lika lön för lika arbete och likvärdigt arbete, och 

det tycker vi att är bra. 

Rubriken kraftsamling för tillväxt för Åland är en bra rubrik, den behövs. 

Ett tillväxtråd kopplat till det kan bli en bra sak, om man lyckas få ut det som 

man eftersträvar ur tillväxtrådet. Det ska bli intressant att följa med hur ett 

sådant råd bemannas och hur och i vilken form landskapets utveckling kom-

mer att diskuteras i det rådet. Jag hoppas att det blir lyckosamt. 

Lantrådet Camilla Gunell sade i presentationen av regeringsprogrammet 

att målet med det här programmet var att detaljerat beskriva hur olika saker 

ska förverkligas. Om det var målet, precis som det var sagt, så åtminstone gäl-

lande inbesparingar har man uppnått det målet, dessvärre kanske till och 

med över förväntan.  

Däremot har man varit mera konkret på utgiftssidan tyvärr. Härmed bör-

jar jag komma in på det som är sämre i regeringsprogrammet. 

Kostnadsdrivande förslag finns det, bl.a. hemvårdsstödet, det finns en för-

säkring för småföretagare för deras anställda då dessa blir sjuka. Man ska 

etablera en mentorbank med näringslivsveteraner, som en liten bisats kan 

man säga att denna verksamhet redan finns i Ålands näringsliv. Det här är 

också kostnadskrävande. 

Landskapets sociala förmåner ska vara minst lika goda som rikets. Det här 

låter förstås jättebra, men det är kostnadsdrivande. Man vill förbättra livssi-

tuationen för de människor som har det allra sämst ställt. Allt det här är väl-

lovligt och bra men kostnadsdrivande.  

Som jag sade här tidigare var konkretiseringsgraden gällande inbesparing-

arna betydligt mera otydliga. Landskapsregeringen och lantrådet målar upp 

de hotbilder som finns, åtminstone som siffermässigt fanns då när landskaps-

regeringen lade budgeten i slutet av oktober före en månad sedan. Vi vet idag 

att situationen globalt sedan dess har försämrats betydligt. 

Man målar upp problemen, men man kan inte på något sätt ange hur man 

tänker tackla de underskott som vi befarar.  

Samhällsreformen och kortrutten. I samhällsreformen har man sagt, både i 

regeringsprogrammet och i presentationen av den, att ingen behörighetsför-

delning ska ske mellan kommunerna landskapet. Så kan man väl tycka. Man 

har också sagt att man ska jobba vidare så att man samtidigt ska jobba med 

några olika varianter som ska kostnadsberäknas. Det blir osäkert om det 

första verkligen gäller. Man vill slutligen föra frågan till en parlamentarisk 

kommitté. Liberalerna motsätter sig inte att arbeta med en parlamentarisk 
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kommitté om det blir det enda sättet att komma vidare med frågan. Men jag 

är rätt säker på att den här varianten kommer att betyda att frågan drar ut på 

tiden ganska mycket, inte på grund av att liberalerna skulle bromsa, men åt-

gärden andas att inte majoritetspartierna har kunnat enas om hur man ska 

göra i frågan. Det här är verkligen bekymmersamt, det är den viktigaste frå-

gan kopplat till ekonomi i balans, åtminstone om man tänker på vad som dis-

kuterades i TV- och radiodebatter inför valet. I den frågan kan inte 21 av 30 

mandat i lagtinget räcka till för att peka ut vägen.  

Dessvärre är det samma sak med kortrutten. Lagtinget behandlade också 

ett kortruttsmeddelande nyligen, där man klart nämnde vilka projekt man 

skulle gå vidare med. Där vill man också ha en parlamentarisk kommitté.  

Att balansera ekonomin kommer att vara den absolut viktigaste uppgiften 

under den här mandatperioden. Det kommer inte att bli lätt. Men att skjuta 

på ställningstagandena till mars månad, när det ändå finns en budget som 

behandlas och ett regeringsprogram som behandlas just nu, det är att ta lite 

för god tid på sig. Sedan har vi sedermera fått höra att målsättningen nu är 

att budgeten ska vara balans 2015. Med det tillägget ger det den här land-

skapsregeringen ganska mycket tid. 

Några saker finns ändå nämnda i deras program och samtidigt kopplat 

ihop det med det som anförts muntligen här i talarstolen. Det tycks som om 

några partier, i det här fallet socialdemokraterna och centern de två största 

partierna i regeringen, pratar om högre avgifter och högre skatter. Det är 

klart att det här är ett sätt att balansera ekonomin. Jag menar nog ändå att 

det är viktigt att diskutera utgiftssidan i högre grad än att genast gå på in-

täktssidan. Sedan nämner man också avräkningsgrunden som också är en in-

täkt och är ett arbete som man ska fortsätta med. Man bör diskutera utgifts-

sidan i första hand och eventuellt balansera med intäktssidan om man blir 

tvungen till det. Det känns som att det nu finns en majoritet för att närmast 

gå på intäktssidan, alltså höja skatter och avgifter.  

Jag menar den här frågan bör föras till det tillväxtråd som ska tillsättas. 

Det bör vara en väsentlig uppgift för tillväxtrådet att diskutera hur höjda 

skatter och avgifter påverkar konkurrenskraften för Åland och den eventuella 

och förhoppningsvis blivande tillväxten.  

Herr talman! Sedan angående orsaken till att varför vi kommer att rösta 

nej under den omröstning som kommer att ske senare i dag, alltså rösta emot 

denna landskapsregering. Tre saker, kopplat till den första, är att inte land-

skapregeringen och lantrådet har kunnat peka väg i samhällsreformfrågan 

och i kortruttsfrågan.  

Det andra är att valsveket gällande tandvårdsreformen var för stor för att 

vi i den här situationen ska kunna visa vårt förtroende för det blivande 

lantrådet. Den här frågan kommer sannolikt att finnas i topp gällande valsvek 

som har getts under någon valdebatt och valkampanj här på Åland.  

Det tredje är det sönderfall som skedde i det största partiet centern efter 

valet som ledde till att man gav ifrån sig lantrådsposten utan att själv kunna 

förmå sig att leda regeringsförhandlingarna.  

Vi tycker att de här tre sakerna tillsammans är så väsentliga och betydande 

för möjligheterna för den här landskapsregeringen att göra ett gott arbete så 

därför väljer vi att inte stöda regeringen idag. Tack, herr talman. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag vill tacka för ett i huvudsak väl avvägt och sakligt hu-

vudtal från oppositionen. Det sist stroferna ska jag inte kommentera, de 

berör inte oss. När det gäller den parlamentariska samordningen, ge-

mensamma kommittéer för några stora frågor i det här programmet, så 

menade Perämaa att det skulle resultera i en tidsförskjutning inom 

samhällsservicereformen och skärgårdstrafiken och så kan det vara. 

Men det behöver inte vara så, om uppdraget från landskapsregeringen 

är väldigt gott och fylligt så att inte kommittén själv behöver göra så 

mycket utredningar, utan man har ett gott beslutsmaterial för att visa 

den politiska vägen. Vår tanke är åtminstone att vi inte ska behöva ha 

parlamentariska kommittéer som sitter särskilt länge, utan vi kanske 

kan klara ganska mycket arbete på några månader, såsom gjordes i 

Gunnar Jansson kommittén och även i någon annan kommitté. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Sagt på det här sättet låter det givetvis trovärdigt och bra. 

Men vi får ändå komma ihåg att gällande samhällsreformen har diskuss-

ioner pågått sedan augusti-september när valkampanjen kom i gång. 

Alla partier förde diskussionen om behovet av en samhällsreform. Nu 

har vi den 25 november. Den livliga debatten som fördes i valkampanjen 

och säkerligen under regeringsförhandlingarna kunde ha pekat på nå-

gon väg. I det här regeringsprogrammet är det ett misslyckande att man 

inte kan peka väg, utan man säger att det måste bli en ännu bredare po-

litisk uppslutning för ett utpekade av vägen i samhällsreformen. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Moderaterna har haft några alternativa vägar som alla lig-

ger nära varandra. Men vi har insett att andra människor kan vara klo-

kare än oss. Vi har insett att människor utanför Åland kan vara klokare 

än oss och då vill vi också ha deras inspel och synpunkter förrän vi be-

stämmer oss för hur vi vill gå vidare samt att vi ska försöka göra det till-

sammans med alla partier i lagtinget. Det är bra att invänta och samla in 

alla alternativ på ett bord och försöka vaska ut vilka alternativ som är 

mest rimliga att genomföra. I den parlamentariska kommittén ska man 

sedan göra bedömningen vilket alternativ man slutligt väljer. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det låter demokratiskt och bra men vi har tidsnöd vad gäl-

ler balansering av budgeten. Det här området är ett av de stora områden 

där det kan gå att spara pengar.  

Den nu avgående landskapsregeringen presenterade ett förslag i bud-

geten som strukturellt sparar 2 miljoner åt landskapet. Det är kompen-

sationsbortfall för avdrag och givande av samarbetsunderstöd.  

Den fortsatta processen såsom den beskrivs i regeringsprogrammet 

och av lantrådet igår betyder att det tar ganska lång tid. Det kommer att 

bli svårt att se några ekonomiska effekter av de åtgärderna under den 

här mandatperioden. Det är bråttom, bästa lagtingskamrater! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är uppenbart att liberalerna på alla sätt vill får det att 

framstå som den omnämnda tandvårdsreformen i regeringsprogrammet 

inte är värd någonting. Man talar om bluff och svek. Men om minister 

Perämaa tittar i sitt eget program daterat 23.11.2007, för fyra år sedan, 

så står det att tandvårdssystemet utreds och utvecklas. Det gick inte 

framåt i den frågan. År efter år upprepade man i budgeten att man 

skulle utveckla tandvården. Jag säger inte att det är ett svek, men det 

blev inte mycket av det löftet.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Ett gediget utredningsarbete har gjorts av socialministern 

men inte kommit till konkretisering. Situationen för fyra år sedan var 

den att landskapets intäkter var på topp, vi hade inte gått in i finanskri-

sen, den kom ungefär ett år sedan. Ändå fick vi ta emot en budget med 

10 miljoner isolerat i underskott. Nu ligger det isolerade underskottet på 

17 miljoner fast våra inkomster ligger betydligt lägre än då. Men nu i den 

här valdebatten har alla vetat om att ekonomin är ytterst osäker. Ingen 

vet var det kommer att hamna och ändå för man fram en kostnadsdri-

vande reform och ger ett tydligt löfte. Utsagan var tandvård för alla, det 

kommer vi alla ihåg och det är ett svek. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! När ekonomin blev så dålig att den avgående regeringen 

inte ansåg sig ha råd att utveckla tandvården så fortsatte man att lova 

det, till och med i årets budget 2012. Varför fortsatte man att lova om 

man inte hade råd? Jag säger inte att det var en bluff, men det var ju inte 

sant att man tänkte göra någonting. Om man inte har pengar, enligt 

Perämaa, då ska man väl inte lova, eller hur?  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det är en avsevärd skillnad att lova tandvård för alla för en 

kostnad på 4 miljoner euro än att försöka bättra tandvården för de 

grupper som har det sämre ställt och kan behöver de offentligas hjälp. 

Det finns en oerhört stor skillnad. 

 De facto har nu socialdemokraterna backat från utsagan tandvård för 

alla redan innan regeringen har blivit tillsatt och man accepterar att det 

blev som det blev, man utreder det vidare och så får man se i framtiden 

om man kan komma till någon sorts beslut. Det är helt klart för alla att 

skrivningarna i regeringsprogram endast är en räddningsplanka för so-

cialdemokraterna, inte ett löfte om någonting annat. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag tyckte att avgående finansministern stödde det jag 

sade å centerns vägnar. Så tolkade jag det åtminstone och det tyckte jag 

också han sade sedan. I och för sig så var han mera inne på besparingar, 

att man skulle spara mer och ha mindre avgiftshöjningar. Men jag sade 

att en lösning kan vara lite mindre offentlig service, högre avgifter och 
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lite högre kommunalskatt. Det tycker jag nog att minister kom fram till 

att det kanske kunde vara en lösning.  

Han talade också om konkurrenskraft och skatt. Vi vet att de åländska 

kommunerna idag har ungefär 4-5 procent lägre skatt än vad kommu-

nerna har i riket. Jag tror att ålänningarna är beredda att betala något 

högre skatt för att kunna behålla dagens service. Den som blir sjuk vill 

gärna bli frisk och kan också betala en liten sekin för det. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det är inte alls otänkbart att ltl Runar Karlsson har rätt, 

att invånarna i en svår situation kanske vill betala lite mera skatt för att 

få service istället. I det här regeringsprogrammet står det ingenting kon-

kretiserat om hur man kan göra inbesparingar. Man har i varje fall re-

dan nämnt avgiftshöjningar och skattehöjningar som ett sätt. Man har 

inte sagt på vilket sätt. Med tanke på den politik som socialdemokrater-

na bedriver i Mariehamns stad, även om vi kanske inte ska prata om det 

just nu, så känns det som om man fokuserar på att höja utgiftsbördan 

för invånarna. Det här är en aspekt på konkurrenskraften och det här 

behöver man på diskutera. Vi har högre matpriser på Åland och vi har 

annars också höga kostnader. De sammanlagda inkomsterna för indivi-

den i förhållande till utgifterna är viktigt. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Beträffande ekonomin tycker jag nog ändå att det är 

ganska starkt betonat på sidan 8-9 i handlingsprogrammet. Man punk-

tar upp vad man borde göra för att få budgeten i balans. Jag tycker t o m 

att det är mera konkret än vad ett handlingsprogram ska vara. Till den 

delen har man verkligen lyckats på ett bra sätt och visat med kraft att 

man ska få budgeten i balans. Jag tror personligen att 10-15 miljoner av 

en omsättning på 300 miljoner inte kan vara en omöjlighet att få budge-

ten i balans med den standard som vi har på Åland. Värre blir det om vi 

börja låna och sedan ska betala räntor och amorteringar, då får vi pro-

blem med välfärden på Åland. Möjligheten finns och tid finns nog. Vi 

kommer att ge regeringen tid till den första tilläggsbudgeten för att visa 

det. Den tiden måste regeringen få.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Vi får väl konstatera att en viss oenighet råder som resultat av den här 

replikväxlingen. Jag tycker inte att de åtgärder som redogörs för under-

rubriken: Hållbara finanser på sidan 8, visar hur man ska kunna spara i 

uppgifter. Man nämner e-förvaltning och vissa sådana saker, men något 

konkret vad gäller serviceutbudet finns inte här. Däremot nämner man 

avgifterna och något om skattebasen. 

Vi får utgå ifrån att landskapsregeringen kommer att konkretisera de 

här sakerna och då utgå ifrån att det inte bara få vara en fokusering på 

inkomsterna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Göte Winé, replik 

Tack, herr talman! Finansminister Perämaa nämnde i sitt anförande att 

det här är det största valsveket så vitt han mindes. Jag kanske inte har 

lika bra minne som Mats Perämaa så jag kan inte heller tänka lika långt 

tillbaka. Däremot lovades mera pengar i plånboken för fyra år sedan. 

Visst har vissa kanske fått det. Men jag kommer också ihåg i valet att 

man sade; mera pengar till äldre. De äldre ska få det mycket bättre. Man 

tillsatte t o m en kommitté ledda av liberalerna. Det skulle bli så mycket 

bättre. Det skulle bli mer än 70 euro som man pratade om då, men av 

det blev det ingenting av. Det finns också saker som inte blev av, varför 

det? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! När den då skenbart ljusa ekonomiska situationen hösten 

2007 snart övergick i en molnbehängd verklighet när finanskrisen slog 

till så tillsattes en kommitté, precis som här sades, eftersom den nuva-

rande socialministern brann för den här frågan. Vi kom fram ett system, 

som budgeterades och som godkändes här i lagtinget, på hur vi skulle 

öka inkomsterna för de äldre som hade det allra sämst ställt. Det var ett 

budgetanslag på 700 000 eller 800 000 euro om jag minns rätt. Man 

måste ändå jämföra det med att löftena då gavs i en helt annan ekono-

misk situation än nu.  

Nu säger man samtidigt att man måste skära i övrig service förmodli-

gen, man säger väl inte det men man måste göra det. Men att samtidigt i 

dessa ekonomiska tider ge löften om dessa saker är ett svek helt enkelt. 

Det syns nu i det som står i regeringsprogrammet några veckor senare.  

Ltl Göte Winé, replik 

Minister Perämaa, det står en text, vi har fyra år på oss, även ltl Runar 

Karlsson pratade om att tandvårdsreformen ska utvecklas och drivas 

framåt. Det är inte något svek ännu. Måla inte tunneln svart ännu. Låt 

oss i stället se vad som händer sker. Jag vet vad som har varit de här 

åren. Jag vet att det i verksamhetsplan för ÅHS under 2008 stod, ”under 

år 2008 utreds hur tandvården blir mer tillgänglig för den åländska 

befolkningen”. Jag har inte något minne av att det hände någonting med 

den.  

Det kom något om servicesedlar, men var hänt? Ingenting där heller. 

Man väntar på att nästa regering ska göra det. Det som man har pratat 

om just nu är att det här får nästa regering ta tag i, för ekonomin är så 

förändrad nu. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Minister Mats Perämaa, replik 

Det är en avsevärd skillnad att utropa tandvård för alla i den situationen 

när den ekonomiska ekonomin mer eller mindre är i fritt fall.  

Överskuldsättningen ökar i de flesta länder. Marknaden underkänner 

de europeiska politikernas förslag till åtgärder. Den ena regeringen 

Europa tvingas avgå för att ersättas av andra. Att i den situationen stå 

och säga; tandvård för alla, är någonting helt annat än de ambitioner 
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som den nuvarande landskapsregeringen hade inför den här mandatpe-

rioden. 

Jag ger det löftet, ltl Göte Winé; ifall den tillträdande landskapsrege-

ringen utan att ruinera landskapets finanser kan genomföra tandvård 

för alla på ett bra sätt så då kommer jag att minnas det som jag sade här 

idag i talarstolen och ge er ett tack. Men jag tror inte på det.  

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Minister Perämaa säger i sitt anförande att det är bråttom 

kära lagtingskollegor. Tänk om man hade en tidsmaskin och kunde resa 

tillbaka tre år och spela upp det för Perämaa själv. Det är bråttom och 

det har varit bråttom i tre år, vilket jag många gånger som ledamot av 

finansutskottet tänkt. Det är också viktigt att man inte ska göra som 

Perämaa gjorde och skicka en stor räkning direkt till skattebetalarna, 

när man tog bort det allmänna skatteavdraget. Att man direkt skickade 

räkningen till skattebetalarna kan vara en av orsakerna till att vi har noll 

tillväxt på Åland idag. Det kanske inte var så bra att göra det. Nu är det 

kanske inte möjligt att ta tillbaka det. Men skulle man då ha sett över 

utgifterna så kanske tillväxten skulle vara större idag. Det tär på tillväx-

ten när man minskar handlingsutrymmet för alla konsumenter, som vi 

ser i den ekonomin vi har väster om oss och som går bra idag. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Under den här mandatperioden har vi tvingats skära på 

många, många områden. Inom jordbrukssektorn såtillvida att en hel 

skola har lagts ner om vi använder det krassa ordet. Läromedelcen-

tralen, som var viktig för kommunerna, har lagts ner och vi har dragit 

ner medel i vuxenutbildningen. Vi har minskat kostnaderna på många 

områden. Det torde vara så att antal körtimmar för skärgårdsfärjorna 

har minskat med 10 procent. Det har gjorts oerhört mycket.  

Våra intäkter idag jämfört med 2007 ligger indexjusterat dryga 30 

miljoner lägre än vad de gjorde då. Budgeten för 2008 hade ett isolerat 

underskott på 10 miljoner, nu ligger det på 17 miljoner. Det är enkelt att 

utläsa av siffrorna att utgiftsbördan i förhållande till inkomsterna är 

lägre just nu.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det som skedde förra perioden var att man fick stopp på 

utgiftshöjningarna. Det har i praktiken inte inneburit att man har fått 

fram en utveckling som innebär lägre kostnader.  

Jag tycker att det är positivt att vi nu tillsätter en regeringen som har 

ett starkt stöd i oppositionens största parti för en stram ekonomisk poli-

tik. Det borgar för att man nu kommer att lyckas.  

Jag tycker att man ska var försiktig med att höja skattetrycket. Det är 

nog en absolut sista desperat åtgärd som tyvärr många även borgerliga 

regeringar måste ta till runt om i Europa. 

När det gäller inkomsterna så tycker jag att man för den skull kan 

vara kreativ och titta på att t.ex. bredda skattebasen genom ny fastig-
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hetsskattelag. Man kan försöka begära ny höjd klumpsumma. Man kan 

försöka få till överenskommelser med sjömäns och pensionärers skatte-

inkomster. Man kan se på avgifterna när det gäller särskilt sådan sam-

hällsservice som är långt bort ifrån välfärdens kärna och få högre av-

giftstäckningar. Alla små stenar måste vändas på, även på inkomstsidan. 

Men man måste vara försiktig. Jag tycker att det är en bra idé att disku-

tera det tilltänkta tillväxtrådet.   

Talmannen 

Tiden är ute!    

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Liberalerna har under den gångna mandatperioden visat 

att vi som parti har förstått det som sker ute i världen i den ekonomiska 

politiken med överskuldsättning för länderna. Kanske vi är det parti 

som i regeringsställning har förstått det allra bäst, så har det många 

gånger hävdats. Med väljarnas utslag så ska det partiet nu vara i oppo-

sition. Nu efterhörs här redan liberalernas stöd för att bedriva en sund 

finansiell politik framöver. Det kommer vi att göra. Vi gav inte några löf-

ten inför valet om att vi kan bekosta och finansiera stora reformer fram-

över. Därför blir det enkelt för oss att fortsätta på den inslagna linjen. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det regeringsprogram som ligger på våra bord är i flera avseen-

den annorlunda än den avgående regeringens program. Det här programmet 

håller sig på en allmän nivå och beskriver de politiska mål som majoriteten 

bakom den kommande regeringen vill uppnå. De arbetsgrupper som arbetat 

med programmet har avsiktligt och medvetet strävat till att formulera ge-

mensamma mål dvs. vad regeringen och regeringspartierna vill föra för poli-

tik de kommande fyra åren. Hur målen ska nås är regeringens uppdrag och 

ansvar. För att det parlamentariska förtroendet som lagtingsmajoriteten är 

beredd att ge sin regering ska hålla måste regeringen infria de löften som re-

geringsprogrammet innehåller.   

Herr talman! Det spelar inte någon roll i princip hur många partier som 

ingår i regeringen för att det parlamentariska förtroendet ska bestå. 

Olyckskorparna har redan hoat och förutser att en regering bestående av ett 

socialdemokratiskt lantråd som leder en borgerlig regeringsmajoritet är 

dömd att misslyckas eftersom viljorna är så många och disparata. En syn-

punkt som inte är irrelevant men inte är den heller särskilt väl övervägd. An-

talet samregerande partier är inte avgörande för en regerings livskraft. Den 

avgående regeringen bestod av minsta möjliga antal partier dvs. två stycken: 

centern och liberalerna. Enligt logiken om att färre partier i en regering har 

större förutsättningar att lyckas så borde den regeringen ha haft otrolig fram-

gång. Väljarnas dom blev dock hård över den regeringssammansättningen. 

Valresultatet kan säkert tolkas på många sätt men ostridbart är att en rege-

ring med liberaler och center inte lyckades. En utomstående kan bara speku-

lera i orsakerna till detta bakslag. Att döma av regeringspartiernas behand-
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ling av varandra här i lagtinget förefaller det som om förtroendet mellan de 

tidigare regeringskumpanerna var kraftigt decimerat. 

Antalet regeringspartier är av sekundär betydelse för regeringssamarbetet. 

Det viktigaste är förtroendet mellan regeringspartierna vilket i sin tur skapas 

ständigt på nytt genom ärliga och uppriktiga diskussioner om vad som är bäst 

för hela Åland och ålänningarna. Särintressen och egoistiska partipolitiska 

intressen måste i en sådan regering stå tillbaka för det gemensammas bästa. 

En bra devis i detta sammanhang är följande: En politiker tänker på nästa 

val, en statsman på nästa generation.  

Herr talman! Lantrådet Camilla Gunell var igår inne på vikten av förtro-

ende mellan människor, organisationer och politiska beslutsfattare. Utan för-

troende skapas ingenting hållbart och bestående. Misstro och avundsjuka, gi-

righet och kortsiktighet måste ge vika för mera förtroende, mera kunskap och 

mera samarbete. Det låter nästan krampaktigt när ledamot Anders Eriksson 

misstror lantrådet Camilla Gunell för att hon är socialdemokrat. När vi var i 

opposition tillsammans sökte ledamot Eriksson ofta stöd hos oss socialdemo-

kraterna. Ett visst förtroende skapades och vi kunde visst samarbeta i en hel 

del frågor. Jag kan inte minnas att socialdemokratin var något hinder i det 

sammanhanget. Att utmåla lantrådet Camilla Gunell till ett socialistspöke 

utan förmåga att leda och samarbeta känns som ett billigt retoriskt slag i luf-

ten. Att lantrådet Gunell skulle ha som ambition att genom socialismen på 

Åland är väl ungefär lika realistiskt som att Ålands Framtid inom denna 

mandatperiod lyckas frigöra Åland från Finland och utropa Åland som en 

självständig stat. 

Nej bästa ledamot Eriksson låt oss fortsätta samarbetet också om rollerna 

nu är andra. Ledamoten Eriksson är vid det här laget en erfaren parlamenta-

riker och en riktig entreprenör som både vill och kan bidra till att förändra 

och förbättra Åland. Förtroendet behöver inte försvinna trots att rollerna har 

ändrats. 

Regeringsprogrammet innehåller som sagt vad övergripande politiska mål, 

inte detaljbeskrivningar om hur saker och ting ska behandlas. Detta är ett 

medvetet val, inte ett sätt att kringgå eventuella åsiktsmotsättningar.  

Jämfört med den förra regeringens program öppnar detta program dör-

rarna till omvärlden. Regeringspartierna vill skapa en externpolitik och i 

samarbete med regeringarna i öst och väst samt andra viktiga politiska in-

stitutioner driva åländska frågor och intressen. Politiken går inte ut enbart på 

att besöka bemärkta personer, ta fotografier som sänds hem till medierna och 

sedan inbjuda till svarsvisit till Åland, utan det finns en djupare ambition i 

programmet att utveckla mera kontinuerligt samarbete inom gemensamma 

specialdesignade organ. Jag tänker på kontaktgruppen mellan Åland och ut-

rikesministeriet, ett forum för Ålandsfrågor mellan regeringen i Helsingfors 

och landskapsregeringen, en Ålandshavskommission för samarbete med Sve-

riges regering, en ordinarie plats i HELCOM och många andra initiativ och 

tankar för att effektivt och sammanhållet föra fram Åland i olika nationella, 

nordiska och europeiska sammanhang.  

Öppenhet och kontinuerliga samtal ska föras med näringsliv, arbetsmark-

nadens parter, med medborgarorganisationer och enskilda. Regeringen ska 

inte stänga in sig i marmorborgen och dölja sig för omvärlden. Det skapar 

misstro och göder rykten och skvaller som ingen är betjänt av. En strutspoli-

tik ger dessutom medierna oförtjänt stor roll att själva ingripa i politiken. Det 
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som står i tidningarna är inte osant men det är långt ifrån hela sanningen. 

För att bilden ska bli komplett och förtroendet bestå måste de politiskt ansva-

riga aktivt och kontinuerligt informera om sina beslut och sin politik. 

Avgående lantrådet Viveka Eriksson har offentligen kallat regeringspro-

grammets skrivning om tandvården för: ”Sossarnas stora bluff”.  Så ser inte vi 

socialdemokrater på saken. Låt mig därför, herr talman, citera den text i re-

geringsprogrammet som rör tandvården: ”För att utveckla tandvården på 

Åland avser landskapsregeringen tillsammans med ÅHS definiera vilka pa-

tientgrupper som bör prioriteras. Därefter fastslås vilken servicenivå som 

erbjuds av den allmänt finansierade tandvården. Kostnadskalkyler tas fram 

för olika servicenivåer av tjänster inom den allmänna tandvården. På basen 

av dessa kalkyler fattar landskapsregeringen beslut om i vilken omfattning 

allmän tandvård erbjuds ålänningarna.” Inget beslut har ännu fattats, utan 

målsättningen är ganska klar; en tandvårdsreform. Detta är ingen bluff utan 

en skrivning som fyra partier ställt sig bakom. Om ledamoten Viveka Eriks-

son tycker att arbetet med den allmänna tandvården går för långsamt så be-

ror det i hög grad på att den förra regeringen drog denna fråga i långbänk. 

Hade man fullföljt sina egna budgetskrivningar och sitt eget regeringspro-

gram om den allmänna tandvården så hade vi redan varit en bit på väg.  

Redan i 2007 års program ville man utreda och utveckla tandvården, det 

gjorde man sedan 2010. Man kom med en alldeles utmärkt utredning som 

man kunde ha lagt till grund för fortsatt arbetet och konkretisering, men det 

stoppade upp med det. ”Inte en käft som tandläkaren sade när han blev till-

frågad om hur affärerna går”.  

Det som är bluffen är att man med hänvisning till den dåliga ekonomin sä-

ger att det blev ingenting, men man fortsätter i budget efter budget att skriva 

att tandvården trots det ska utvecklas. Det är dags för liberalerna att titta sig 

själva i spegeln i den här frågan.  

Nu finns det en skrivning i regeringen Gunells handlingsprogram om 

tandvården. Att kalla detta en bluff låter desperat. Regeringen Gunell måste 

väl åtminstone få tillträda innan den kan börja förverkliga sina politiska mål. 

Nog för att jag har höga tankar om min partisyster Gunell men något trollspö 

har hon så vitt jag vet inte för att simsalabim genomföra vare sig tand- sam-

hälls- eller några andra reformer. Däremot är hon klok, målmedveten och 

stark tillräckligt för att tillsammans med resten av regeringen och majoritets-

partierna i lagtinget förverkliga allmän tandvård också på Åland. 

Tandvården och många andra politiska reformer; bland andra kommun- 

och servicereformen, reformeringen av skärgårdstrafiken och självstyrelsesy-

stemet är politiska megaprojekt som mår bäst av att lösas gemensamt av alla i 

lagtinget. Den förra regeringen arbetade mycket med dessa frågor. Både libe-

raler och centerpartister har därför stor kunskap och aktuella erfarenheter av 

dessa frågor. Det är min förhoppning att alla i lagtinget ska ta sitt ansvar och 

delta i arbetet med att genomföra dessa reformer. Allas kunskaper och åsikter 

behövs. Enhällighet ger faktiskt styrka. Det fick vi erfara under den senaste 

mandatperioden när lagtingets samtliga partier lyckades ena sig under leda-

mot Gunnar Janssons ledning och kom fram till en gemensam uppfattning 

om hur självstyrelsen borde förnyas. Den erfarenheten kan vi använda också i 

andra inrikespolitiska frågor av stor vikt för att trygga välfärden för ålänning-

arna, öka sysselsättningen och nå balans i landskapets ekonomi. Vårt ut-
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gångsläge är ändå hyfsat och vi kan nå ända fram om vi har förtroende för 

varandra och ser till det gemensammas bästa. 

Herr talman! Jag tycker att finansministern gör det lite lätt för sig när han 

i olika sammanhang, om det må gälla tandvård, hemvårdsstöd eller något an-

nat, hänvisar till krisen i Grekland eller Spanien. Jag har lite svårt att se det 

direkta ekonomiska sambandet. Politiskt kan jag förstå att det som händer i 

de här länderna manar till eftertanke för oss alla. Det är nog ändå en stor 

skillnad i både det ekonomiska och politiska läget i de nordiska länderna och 

det som vi ser att sker i medel havsländerna. Allt hänger förstås på något sätt 

ihop. Men, herr talman, jag ser hur regeringskrisen och Berlusconi kan på-

verka hemvårdsstödet på Åland.  

Till sist, herr talman, vill jag tacka för socialdemokraternas del för den 

goda samarbetsanda som rått mellan de fyra partier som arbetat fram det 

gemensamma handlingsprogrammet. Vi socialdemokrater står helhjärtat 

bakom programmet och kommer att lojalt stöda regeringens strävan att för-

verkliga programmet. Politik är inte vetenskap. Politik är inte matematik. Po-

litik är mest av allt konst, som järnkanslern Bismarck så klokt sade för länge 

sedan. Politik är en kreativ process för att skapa framtidstro hos medborgar-

na och övriga aktörer. Vi som sitter på första parkett väntar nu på att första 

akten ska börja. Nästa vecka går ridån upp och då börjar spelet. Tack, herr 

talman. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! I det förra handlingsprogrammets stod det att tandvården 

skulle utredas och utvecklas. Det är frustrerande att man inte tar reda på 

fakta om man säger att man är genuint intresserad av frågan. Det finns 

en gedigen utredning. Vi har satt tandvården i lagstiftning. Vi har lag-

stiftat om att ungdomar och barn ska ha rätt till tandvård, vi har lagstif-

tat om antal besök. Det investeras i ny tandvårdsvagn. Vi har också inom 

ÅHS investerat i narkosutrustning för psykiskt funktionshindrades 

tandvård. Där har landskapsregeringen fått tackbrev och nu slipper man 

åka till Åbo när man måste sövas för sin tandvård. I ÅHS-lagen fasar 

man ut ÅHS-personalen och det ger utrymme för 250 nya patienter att 

få del av den allmänna tandvården. Skulle liberalerna ha fått fortsätta 

inom socialvården så skulle de äldre ha blivit prioriterade i tandvården. 

Så det stämmer inte. Ta reda på fakta, Sundback!  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det bådar ju gott för ett fortsatt stöd för den kommande tandvårdsre-

formen.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag ska stöda den till hundra procent. Det är ingen politi-

ker som har motsatt sig att man utvecklar tandvården, inte det minsta 

lilla! Det som har kommit emot är ekonomin. Jag hör i samhället att 

man förväntar sig en allmän och lika tandvård. Det kostar 3,5-4 miljoner 

euro. Så ser fakta ut. 

Sedan en sista sak, ltl Sundback är förvånande nedlåtande mot 

lantrådet Viveka Eriksson. Hon rycker på axlarna och säger att man tar 

bilder och vill ha fotografier. Landskapsregeringen har aldrig haft så 

goda kontakter vare sig till Sverige eller till Finland. Vicelantrådet och 



  

264 

lantrådet har jobbat på mycket hårt. Kontaktgruppen med utrikesmi-

nisteriet dammades av, vi presenterade vårt handlingsprogram, vi har 

representation i HELCOM så vi har jobbat mycket, mycket hårt. Jag är 

förvånad över den nedlåtande attityden. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Detta fyra miljoners projekt som minister Katrin Sjögren 

pratar om känner jag inte till i detalj. Men det är en viktig utgångspunkt 

för fortsatta diskussion om tandvårdsreformen. Jag vet inte vad refor-

men innehåller i detalj, men man måste ju granska noga hur man sätter 

servicenivåerna och tidtabellen för en sådan reform.  

Jag tycker att det ser väldigt bra ut när också liberalernas starka 

hälso- och sjukvårdsminister som nu är avgående så kraftfullt visar sitt 

stöd för den här reformen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tom Grahn, replik 

Tack, herr talman! Ltl Sundback nämnde om konsekvenserna av att Sy-

deuropa har levt över sina gränser och att hon har svårt att förstå vad 

det har att göra med landskapet Åland. Jag vill påpeka och påminna att 

när Lehman Brothers föll 2008 så var det fritt fall för de flesta ekono-

mier. Det som händer i Europa för tillfället håller på att kontaminera 

ekonomierna där Finland är mycket beroende av. Därför är det mycket 

turbulent för tillfället och därför är avräkningsbeloppet de inkommande 

tiderna mycket osäkert. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Javisst är det så på ett allmänt och generellt plan, men så har det varit 

länge. I mitt budgetanförande konstaterade jag precis det som ltl Grahn 

säger. Men det blir lite patetiskt när man i samband med höjning av 

hemvårdsstödet på Åland kopplar det till situationen i Grekland. Det är 

klart att avräkningsbeloppet avgör väldigt mycket vad vi har för rum i 

budgeten för reformer. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson 

Herr talman, fruar, lantråd, bästa kollegor och lyssnare! Visst är det sakenligt 

att i samband med den här regeringsbildningen spekulera kring varför valre-

sultatet blev som det blev för liberalerna, för socialdemokraterna, för centern 

och för Åland Framtid. Men det är inte min uppgift. För moderaternas del 

blev det ju bra på verkligt goda och objektiva grunder. Det är vi tacksamma 

för. Och vi är övertygade om att vår ansvarstagande politik och vår koncent-

ration på att skapa pengarna förrän man konsumerar dem och sedan dela ut 

dem till de högst prioriterade samhällsserviceområdena med iakttagande av 

sparsamhet och effektivitet i servicen, i det långa loppet skall vara för väljarna 

och för hela Åland ett vinnande koncept. Vi är hoppfulla inför framtiden för 

vår egen del och inväntar snart våra moderata kvinnors stora frammarsch. 

Wille Valve öppnade redan för våra ungdomar. 
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Nu ökade vi vårt röstunderlag med nästan 50 procent. Då är det särskilt 

viktigt att vi också axlar ett tungt regeringsansvar. För oss var alla partier al-

ternativa samarbetsparter i en kommande regering. Liberalerna valde dock 

inledningsvis bort sig själva. Senare i processen har de dock uttalat ett in-

tresse att eventuellt delta. Åland Framtid valdes bort av andra men visst hade 

också vi vissa dubier mot självständighetsspåret. Någon dörr stängde vi dock 

inte. Och därmed fanns fyra partier kvar, varav två var klara valvinnare: soci-

aldemokraterna och moderaterna. 

För att regera fordras alltid majoritet bakom den förda politiken. Så inget 

enskilt parti kunde diktera några villkor. Vi hade velat att man skulle ha börja 

mejsla ut politiken utgående från partiernas valprogram. Det blev i början en 

stark koncentration på personposter, en kanske åländsk politisk egenhet. Det 

fanns i den processen fyra partier som kunde ha fått uppdraget att bilda rege-

ring, som kunde ha fått lantrådsposten. Inte ett parti eller två som man i den 

offentliga debatten trott och framfört. Moderaterna och obunden samling 

som är politiskt närbesläktade har tillsammans 8 mandat, centern har 7 och 

socialdemokraterna 6 av de sammanlagda 21 mandaten i koalitionen. Alla har 

långt till egen majoritet. Politik är att samarbeta, politik är att kompromissa, 

det är att förstå och det är att utveckla. Allt det behöver Åland idag mer än på 

länge! 

Den fortsatta processen under lantrådet Camilla Gunnels ledning blev kon-

struktiv och drivande. Tack Camilla för det. En jobspost blev 2012 års budget 

som fördröjde regeringsbildningen med en vecka på grund av den nya regeln 

att det numera ges 10 dagar till oss i lagtinget att skriva budgetmotioner efter 

att budgeten presenterats. En annan jobspost var de väldigt stora underskott 

som uppvisades i budgetförslaget för både år 2012 med minus 17 miljoner 

euro och särskilt för år 2013 med minus 25 miljoner euro.  

Nu har vi regeringens program och regeringens sammansättning här fram-

för oss på bordet. Ett program för samarbete, resultat och framtidstro, inte 

för att behandla som andra lagtingsärenden utan endast att säga ja, nej eller 

att avstå.   

Programmet visar på många punkter en klar och tydlig kompasskurs som 

nu har slagits fast för de kommande fyra åren. Jag ska här beröra nio punk-

ter.  

1 Rollfördelningen mellan politikerna i landskapsregeringen och tjäns-

temännen, särskilt cheferna måste bli klarlagda och gränsen mellan 

politik och förvaltning måste vara tydlig. Det har på flera punkter inte 

fungerat väl nu. Också rollfördelningen mellan regeringen och lag-

tinget måste bli klarare likaväl som inom lagtinget. De fyra regerings-

partierna har därför skapat egna interna förhållningsregler för rege-

randet inom och mellan sina lagtingsgrupper. Det är nytt i åländsk po-

litik men tradition redan i andra parlament.  

2 Budgeten måste bli läsbar från 1.1.2013 och budget och bokslut upp-

gjorda enligt affärsbokföringens principer, så att alla människor kan 

förstå sig på landskapets ekonomi. Det är idag inte möjligt, Knappast 

ens för en utbildad redovisningsekonom. 

3 Budgeten, som nu visar ett strukturellt underskott på mellan 15 och 20 

miljoner euro per år och detta före Europakrisen har drabbat vår eko-

nomi, måste fås i balans till år 2014, allra senast 2015. År 2013 är ty-
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värr inte mera realistiskt. Och ”i balans” betyder att inkomsterna måste 

täcka både driftskostnader och kapitalkostnader, dvs. avskrivningar 

och eventuella räntor. Om vi inte får en ekonomi i balans så riskerar vi 

välfärden, vi riskerar situationen för mest svaga. De välbärgade klarar 

sig alltid.  

4 Alla regelverk måste följas i politiken. Land skall med lag byggas. End-

ast så skapar vi förtroende hos folket för vår politik. 

5 Den demografiska utvecklingen, som nu accelererar så att vi om 20 år 

för varje arbetsför ålänning skall försörja en person som inte arbetar, 

innebär att det krävs nytänkande inom ramen för den nordiska väl-

färdsstatsmodellen. Utan betydande privat service kommer våra sam-

hällen inte mera att klara sina uppgifter, varken inom omsorg, hälso- 

och sjukvård eller inom utbildningen. Och så måste vi öka vår befolk-

ning också med fortsatt inflyttning, efter 30 000 invånare måste vi 

sikta på 35 000 ålänningar om välfärden skall räddas. 

6 Basen för den nödvändiga utvecklingen stavas tillväxt men på natu-

rens och människans villkor. Ålands skattebas måste växa och antalet 

jobb i privat sektor bör öka, enligt mig, med minst 200 nya jobb per år. 

Den nya näringspolitiken som vi skall driva tillsammans med vår nya 

näringsminister Fredrik Karlström blir helt avgörande för om och hur 

vi kan rädda samhällsservicen och välfärden på Åland på en god och 

konkurrenskraftig nivå. 

7 En annan viktig faktor för hur vi skall lyckas skapa balans och tillväxt i 

vår ekonomi är den stora samhällsservicereform som skall ges sina 

former under 2012 och börja genomföras under 2013. Vi moderater 

har flera goda mycket konkreta förslag, andra har andra förslag. Och 

utanför Åland finnas specialister som kan ge oss utmärkta idéer. Mo-

deraternas målsättning är att Åland när den här mandatperioden är till 

ända skall ha genomfört bra mycket av det som fordras för att sam-

hällsservice på Åland skall skapas mera effektivt och klokt än någon 

annanstans i Norden. Det hoppas vi att ska kunna ske i samarbetet 

med alla lagtingspartier. 

8 En förutsättning för en fungerande åländsk framtid för oss alla är att vi 

tar ansvar för våra vatten, både saltvattnet och insjövattnet. I ett Öster-

sjöperspektiv måste vi idag fortfarande skämmas. Våra fosforutsläpp är 

orimligt höga. Fosforn är den värsta förorenaren i Östersjön och vi är 

värst per capita. Handlingsprogrammet är tydligt på denna punkt. Vi 

måste följa Helcoms Krakowbeslut. Det är vårt största miljöpolitiska 

uppdrag de kommande fyra åren. Jag ber landskapsregeringen lycka 

till.  

9 Skärgårdstrafiken är skärgårdens aorta. För tillväxt i skärgården 

fordras tiotals nya arbetstillfällen i privat sektor varje år. Det måste nu 

förverkligas. Nu måste det vara slutsnackat och slutlovat. Sluta med 

alla evinnerliga möten i saken. Genomför många av de förslag som re-

dan finns och utgå ifrån att allt företagande skall vara självbärande och 

lönsamt. Annars är det inte hållbart. De gamla partierna har misslyck-

ats. Nu måste de nya in och hjälpa till. Men då kan man inte betala fan-

tasiersättningar åt däcksmanskapet på färjorna. Fortsätter man så, så 
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måste turer dras in och skärgårdstrafiken bantas. Förstå det också 

inom fackföreningsrörelsen – ta inte livet av vår skärgård! Kortrutt tar 

länge att förverkliga även om vi börjar nu redan år 2012. Förrän det är 

klart hinner flera skärgårdskommuner i praktiken gå under. Det kan 

inte vi tillåta. 

Herr talman!  Moderaterna tackar lantrådet Camilla Gunell, obunden sam-

ling, centern och socialdemokraterna för en konstruktiv inledning av denna 

regeringsperiod, manifesterat i programmakandet. Lycka till i ministären 

Gunell under ert kommande fyraårsmandat. Vi ska här i lagtinget stöda er 

fullt ut när ni gör som ni lovat och när ni låter lagarna, förnuftet och omsor-

gen om människorna vägleda ert handlande. Inom ramen för att skapa trygg-

het för ålänningarna och ett långsiktigt hållbart Åland. Tack.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Herr talman! Vtm Roger Jansson försöker förklara varför det blir den 

här konstellationen av regering. Han påpekade i sitt anförande att det 

inte var moderaterna som motsatte sig att Ålands Framtid skulle kunna 

vara en förhandlingspart, utan han påpekade att det var något annat 

parti. Vi har från centern fått information om att det var moderaterna 

som påstod att man inte kunde arbeta med Ålands Framtid för att vi har 

självständighet i vårt partiprogram. Jag vill påpeka att Ålands Framtid 

är det parti som har varit initiativtagare till ramlagsförslaget som första 

gången nämnde en utväg för att utveckla självstyrelsen. Resultatet som 

vi har idag kan mycket bero på att vi har öppnat vägen. Vi är också med-

vetna om att vi som är ett litet parti inte kan säga att Åland ska själv-

ständigt före vi har en majoritet som säger att vi ska bli det. 

Talmannen 

Tiden är ute!    

Vtm Roger Jansson, replik 

Herr talman! Hörsägen skapas på olika sätt. Det kan skapas genom att 

representanter för Ålands Framtid säger att centern har sagt någonting. 

Det kan skapas genom att man vill att folk ska tro på ett visst sätt, helt 

enkelt genom att man bara plockar det ur luften, eller att man lägger 

ihop ett och ett och får det till tio. Det är tydligen det som man sysslar 

med i den här frågan inom Ålands Framtid. Det var andra gången som 

jag hörde det här nu från er sida. Jag tycker att det ”palleralla”. Fråga 

oss i stället!  

När det gäller ramlagen så är det Danmark och Färöarna som ska ha 

kredit för att vi nu har kommit vidare. Ålands Framtid har framfört det 

här under många år och vi har också gjort det. Vi har skrivit en motion 

som sedan resulterade i att den motionen delvis kunde vara underlag för 

den parlamentariska kommitténs arbete. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Vtm Roger Jansson försöker uttrycka sig på ett väldigt fint sätt för att 

inte kalla oss lögnare. Jag brukar inte vara den person som framför 

lögner eller påståenden som inte är sanna. Jag framförde rent ut vad jag 

direkt hade hört om orsaken till att vi inte var med i förhandlingarna 
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och det står jag för. Sedan om Roger Jansson försöker göra en analys av 

det här, att jag inte är trovärdig, så får det stå för honom.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Herr talman! Nu förstår jag inte resonemanget. Det var ltl Eklund själv 

som hänvisade till att han hade hört det från centermun istället för att 

gå till källan. Vad ltl Eklund med på detta möte där vi skulle ha sagt 

någonting sådant? Svar, nej! Var centerkällan med på detta möte där vi 

skulle ha sagt någonting sådant? Vet inte! Jag rekommenderar alltid i 

politiska sammanhang att prata direkt med den person och den gruppe-

ring som saken berör så kanske man kan reda ut frågorna och få reda på 

sanningen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Vtm Jansson pratade lite om budgeten och bokslu-

ten. Då kom jag genast att titta på en punkt under: Hållbara finanser; 

”investeringar ska belasta driftbudget via avskrivningar och interna 

hyror.” Den avgående finansministern har arbetat för att få till stånd in-

terna hyror. Kommer det faktiskt att lyckas så bra? För centerns intresse 

har ju varit lite ljummet när det gäller att gå med på interna hyror. 

Bland liberalerna stöder vi det å det varmaste. Det är bra att vi kan se i 

budgeten vad allt kostar och att internhyrorna kommer fram. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Herr talman! Som känt så finns det inget annat fungerande sätt för att 

belasta varje verksamhet med de kostnader som verksamheten resulte-

rar i, om man inte har med både driftskostnader, som man förstås alltid 

har haft, men också kapitalkostnaderna, dvs. de lokaler och övriga inve-

steringar som erfordras för att verksamheten ska fungera. Att inte kapi-

talkostnaderna överhuvudtaget belastar verksamheterna är att lura sig 

själv. Man tror att kostnaden för servicen är en annan vad den är. Då är 

avskrivningar en grundprincip som man använder i affärsbokföringen. 

Sedan för att få de belastande i de olika verksamheterna så måste man 

helt enkelt använda sig av internhyror. Det är vi i regeringsförhandling-

arna hundraprocentigt överens om. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tom Grahn, replik 

Vtm Roger Jansson, jag vill å det varmaste tacka för det nionde budor-

det och budskapet som går till skärgården där det nya lantrådet är 

hemma ifrån. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Herr talman! Liksom hela regeringsprogrammet för hela Åland har ut-

andats behov av att säkra välfärden och funktionaliteten runtom i land-

skapet så erfordras tillväxt. Tillväxt gäller i lika hög grad för skärgården, 
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kanske i dagsläget i flera kommuner som kämpar för sin kommunala 

överlevnad.  

Det måste skapas mera skatteunderlag, mera skattebas och mera ar-

betsplatser också inom särskilt privat sektor i skärgården för att det ska 

fungera. Annars kommer det demografiska hotet som särskilt skär-

gårdskommunerna idag är utsatta för men också resten av Åland, men i 

så skrämmande grad i skärgårdskommunerna där den här utvecklingen 

vändas måste vändas.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag inledningsvis meddela att jag inte kommer att prata till kl. 

12.00. 

Det pratas om transparens i regeringsprogrammet. Men början av det här 

regeringsspelet har varit det rakt motsatta. Hela regeringsbildningen har va-

rit en märklig process som det varit extremt svårt för allmänheten att följa. 

Bl.a. annat min granne frågade: Vill inte Ålands Framtid vara med i regering-

en?  Ja, absolut vill vi det var mitt svar. Det hur ju till demokratins innersta 

väsen att vara med och påverka där besluten tas. Men det har varit väldigt 

svårt för allmänheten att veta vem som är med och inte med. 

Så låt mig börja med att klargöra den biten. När Ålands Framtid den 18 ok-

tober träffade centerns förhandlare Roger Nordlund och Veronica Thörnroos, 

Harry Jansson hade tydligen inte passligt sades det, så framhöll vi att det inte 

skett någon socialistisk revolution, utan att Åland fortfarande var starkt bor-

gerligt. Liberalerna tappade fyra mandat i valet. Tre av dessa var de som sos-

sarna tappade för fyra år sedan och det fjärde heter Åke Mattsson och finns 

hos moderaterna. Centern tappade ett mandat och det finns hos Ålands 

Framtid och hade inte centern haft Jörgen Pettersson så hade de också haft 

sex mandat. Det är väldigt enkel matematik. 

Ålands Framtid förordade en borgerlig regering av de partier som tidigare 

var det självstyrelsepolitiska blocket dvs. centern, moderaterna, obundna och 

Ålands Framtid och tyckte att Roger Nordlund skulle vara lantråd. Vi märkte 

snabbt att centern tyckte att sossarna gjort ett så bra val att de inte kunde 

lämnas utanför. Och då sade vi att i så fall bör det åtminstone vara en borger-

ligt ledd regering med en centerpartist som innehavare av lantrådsposten. 

Historien har visat att det kanske var ett misstag att vara så ärliga men det är 

nu en gång för alla Åland Framtids kännetecken. 

Det var fyra punkter vi nämnde som var centrala för oss i ett regeringspro-

gram:  

1 Konkreta åtgärder för vårt svenska språk 

2 En aktiv näringspolitik 

3 Ekonomin i skick 

4 En aktiv självstyrelseutveckling med verkligt innehåll 

Vi nämnde att vi tror att centern och Ålands Framtid har rätt stor samsyn när 

det gäller kommunsammanslagningar, självstyrelse- och näringspolitik inklu-

sive i synnerhet jordbrukspolitik som inte så speciellt många begriper sig på. 



  

270 

Centerns förhandlare tackade och meddelade att det inte skulle hända nå-

got i morgon dvs. den 19 oktober pga sjukhusbesök, men att de skulle höra av 

sig dagen därpå. Nå, det är mycket som jag skulle kunna säga om det. Jag tror 

att jag lämnar det därhän. Jag kan bara meddela att vi nu har vi slutat vänta. 

Herr talman! Låt mig i stället gratulera Camilla Gunell till lantrådsposten. 

Barbro Sundback sade tidigare att jag har kallat Camilla Gunell för socialist-

spöke, något sådant ord har jag aldrig använt, inte ens om Barbro Sundback.  

Låt mig gratulera sossarna till att man fått precis vad man ville. Det är en 

bedrift på det borgerliga Åland minsann. Eller är faktiskt Åland borgerligt? 

Jag tänkte när jag satte mig ner för att skriva som rubrik på det här anföran-

det ”ideologierna är döda” men det kändes lite för pretentiöst.  

Framförallt moderaterna men även obunden samling är så noga ibland 

med att framhålla att de inte bara är borgerliga utan även konservativa, de 

hör till den konservativa gruppen i Nordiska rådet, det är minsann viktigt.  

Är det någon som tror att Fredrik Reinfeldt skulle springa iväg och ställa 

sig bakom Mona Sahlin på tiden bara för att det verkar lugnare? Eller att han 

skulle tänka att det nog är bekvämare att vara talman istället för statsmi-

nister. Jag tror inte det, men åländsk politik är lite speciell. Kanske man tror 

som en obunden politiker sade åt mig att alla är ju sossar här på Åland ändå. 

Med det synsättet så blir det förstås som det blir. Det har också sagts att den 

som får mest röster ska vara lantråd. Om man hade haft det resonemanget i 

Finland så skulle statsministern ha hetat Timo Soini. Det håller inte fullt ut.   

Herr talman! I den relativt nyss avslutade valrörelsen framhöll Ålands 

Framtid i alla sammanhang vikten av att få upp förtroendet för åländsk poli-

tik igen. Det är oerhört viktigt om inte allt fler grupper ska vända ryggen till 

det politiska arbetet och att självstyrelsen urvattnas ännu mer. Men den här 

märkliga regeringsbildarsoppan har ytterligare spätt på politikerföraktet. 

Ålands Framtid, och de flesta med oss, kunde aldrig tro att centern självmant 

skulle ge bort lantrådsposten och till på köpet kanske den sista gången man 

blev största parti.  

Detta är fullständigt obegripligt och en olycklig kombination av att ledande 

centerpolitiker tänkte att kommer jag inte dit jag vill så behöver heller ingen 

annan göra det, samt en panikrädsla för att hamna i opposition. 

Det torde vara unikt att de åländska ledarskribenterna har samma åsikt, 

men den här gången ansåg båda att räddningen för centern var att gå i oppo-

sition. Det kanske ligger mycket i det men det är inte min roll att ha dess 

mera synpunkter på det.  

Men som jag sade i remissdebatten; det är sorgligt, verkligt sorgligt att 

kampen för självstyrelsen har bytts ut mot en stundtals tragikomisk kamp för 

egna positioner istället. 

Jag anser inte alls att det är bra som lantrådet Gunell sade igår i sin pre-

sentation av programmet att i valrörelsen betonar partierna skillnaderna men 

i regeringsbildningen gäller det motsatta. Hur i fridens namn ska då väljarna 

veta vad som gäller framöver? Nog måste man väl följa tråden rakt ut, anser 

åtminstone vi från Ålands Framtid.  

Hur många borgerliga väljare trodde när de gick till valbåset att de lade sin 

röst på en socialistiskt ledd regering när de röstade på centern, moderaterna 

och obundna? Inte många tror jag. 

För att få någon sorts ordning i åländsk politik borde väljarna veta hur re-

geringsalternativen ser ut när de går till val. Moderaterna vill ju gärna låna 



  

  271 

det mesta av moderaterna i Sverige inklusive namn, men då borde ni också 

låna arbetssätten och inte bara namnet. Ett tydligt regeringsalternativ enligt 

modell från alliansen i Sverige skulle skapa ordning och reda och förutsebar-

het för väljarna på Åland Det skulle finnas mycket att vinna på det när det 

gäller att återskapa respekt och förtroende för åländsk politik igen. 

Faktiskt så hölls för ca 1,5 år sedan ett möte på centerns initiativ om att 

bilda just en allians med centern, Ålands Framtid, moderaterna och obundna.  

Men jag sade åt dem som drev på, tro mig när jag säger att moderaterna 

kommer att vara de första som hoppar av och så blev det, precis på samma 

sätt som det gick i stadspolitiken när obundna och Åland Framtid försökte sy 

ihop en ekonomiskt ansvarig allians före valet. Det är klart att den s.k. politi-

ken blir otydlig och eventuella politiska mål obefintliga när alla dörrar ska 

hållas öppna åt alla håll enbart p.g.a. av rädslan att hamna på sidan om. 

Herr talman! Ett par reflexioner om regeringsprogrammet. Vi kommer att 

dela upp det och mina kollegor, Axel Johnson och Brage Eklund, återkommer 

mera i detalj. 

Det här regeringsprogrammet är både bra och dåligt, konstigt vore det ju 

annars om allt bara skulle vara dåligt. Det är ju flera kloka människor som 

har skrivit ihop det här. Det som jag reagerade först på när jag tittade på 

första sidan är sammansättningen och ansvarsområdena.  

När man tittar på kansliavdelningen så finns det ingenting kvar för den så 

kallade kansliministern som ska bytas i halvtid. Det är väl kanske därför. De 

centrala självstyrelsepolitiska frågorna, som har gett lite substans åt kansli-

ministerposten, finns hos lantrådet själv. El-, energi-, bostads-, radio- och 

TV-frågorna finns hos infrastrukturministern. Det är rätt märkligt att man 

har ministerpost utan dess mera innehåll. Jag förstår vad det handlar om, att 

obundna och moderaterna skulle få två platser till. Jag förstår resonemanget 

och den ekonomiska ekvationen. 

Men låt mig dra bilden tillbaka. Förra gången som vi hade en verklig låg-

konjunktur, i början på 90-talet, 1991, då gick dåvarande landskapsregering-

en in för att man skulle enbart ha sex ledamöter. Det var på saliga avsomnade 

Lasse Wiklöfs initiativ. Då skulle man ge den signalen ut till förvaltningen att 

man började spara i toppen. Det var helt rätt väg att gå. Sedermera föll den 

regeringen på grund av att ett regeringsparti röstade emot regeringen och det 

ledde till att det under resten av mandatperioden, två och ett halvt år, var det 

endast fem ledamöter i regeringen. Då fick man också förvaltningen att förstå 

att om man börjar spara uppe i toppen så kan vi också dra vårt strå till stack-

en. Så jag är lite förvånad över det här. 

Om jag går vidare i programmet, jag sade att det var både bra och dåligt så 

jag ska avsluta med det som är bra så kanske det blir en bättre eftersmak.  

Den största besvikelsen för mig personligen är det som man finner under 

rubriken självstyrelsen, svenska språket och demilitariseringen. 

För att trygga svenska språkets ställning så kommer man att kräva att kon-

takterna och skriftväxlingen mellan landskapet och staten sker på svenska. 

Det har i alla sammanhang sagts, åtminstone i 25 år, och det har inte lett till 

dess mera. Man säger att man kommer att delta i Ahtisaarigruppen, språkrå-

dets uppdrag klargörs och dess ställning i självstyrelsesystemets stärks. Det 

är detta som man säger om svenska språket. Det är ju oerhört svagt.  

Tittar vi på självstyrelseutvecklingen så sägs det så här; ”reformen påbör-

jas med målet att det nya självstyrelsesystemet ska vara klart att tas i bruk 
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senast 2021-22.” Alltså nästan 30 år framåt i tiden har man som mål att själv-

styrelsen ska reformeras med något dess mera innehåll.  

Nog visar de här skrivningarna på ett oerhört tydligt sätt vem det är som 

visar var skåpet ska stå, i och med att vi vet att socialdemokraterna inte ville 

att det parlamentariska språkprogrammet skulle förverkligas. Det blir fak-

tiskt rent patetiskt när centerns gruppledare Runar Karlsson pekade på att 

man speciellt har fått in skrivningar om svenska språket och självstyrelsens 

utveckling. Det är mycket tråkigt. 

Den andra rubriken däremot, Samarbete med Sverige och externa relat-

ioner, tycker jag att är bra. Jag tycker att det är bra att man försöker etablera 

ett nätverk där man koordinerar det nordiska samarbetet, EU-frågorna och 

Östersjösamarbetet. Det är mycket bra. Från åländsk sida är det viktigt att 

den ena handen vet vad den andra gör. 

Jag riktar mig speciellt till lantrådet Camilla Gunell. När det gäller EU-

sammanhang så pekar man på regionkommittén, sedan finns det skrivningar 

om att vi ska nöta på med EU-parlamentsplatsen och det är väl bra. Men man 

tar sikte på regionkommittén. Jag uppmanar er att sök kontakt med EFA, 

European Free Alliance. Där finns sju ledamöter som är beredda att jobba för 

Åland, att få en direkt kanal in i EU-parlamentet istället för att harva på i reg-

ionkommittén. 

Jag tycker också att Ålandshavskommittén är mycket bra, jag ger mitt och 

Ålands Framtids absolut fulla stöd till det.  

Under nästa rubrik: Demokrati, rättssäkerhet och öppenhet sägs det så 

här: " Ett politiskt mål är att öka representationen av kvinnor, unga och in-

flyttade i nästa lagtings- och kommunalval. Vallagen förnyas i sin helhet för 

att förbättra enhetlighet och överskådlighet”. Det här är givetvis bra. Det här 

är skrivningar i regeringsprogrammet som jag tror att vem som helst kan 

ställa upp på. Det vore intressant ifall lantrådet tänker ta del desto mera i de-

batten om hon kunde berätta lite hur och vad det finns för tankar bakom? Det 

kanske finns någon tanke bakom det här som man skriver.  

Man säger att fulltextlagar är att föredra, vilket jag också håller med om. 

Man pekar speciellt ut att det är viktigt inom miljö, utbildning och kultur. 

Från Ålands Framtids sida tycker vi att det är viktigt också inom näringssi-

dan. Hur ser den tillträdande näringsministern på den biten?  

För att spara lite tid ska jag gå vidare och inte ta varenda rubrik för då blir 

det för långt. Jag vill som partiordförande för Ålands Framtid bara uttala mitt 

fulla stöd för det som sägs om ett inkluderande samhälle, att man ska ha noll-

tolerans mot främlingsfientlighet och diskriminering. Man pekar på att det är 

särskilt viktigt att kunna kombinera arbete med undervisning i svenska. Jag 

hoppas där att man kan ta del av det integrationsprogram som vi har och som 

jag kan tänka mig att ltl Jonsson säkert kommer att ta upp i sitt anförande. 

Under rubriken samhälls- och servicereformen pekar man på hur försörj-

ningskvoten kommer att stiga och det är helt sant. Här har vi ett jätteproblem 

för hela samhället. Jag undrar däremot om de ekonomiska siffrorna som ges 

stämmer? Det är inte alldeles lätt att få det att gå ihop om man läser texten 

längst ner på sidan 6. Problematiken är tydlig. 

Det som sägs upp på sidan 7; ”en helhetsgranskning görs av landskaps-

förvaltningen i syfte att särskilja centralförvaltningens kärnuppgifter från 

uppgifter som kan utföras av andra såsom underlydande myndigheter, 
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tredje sektor eller bolag.” Ålands Framtid ger sitt absolut fulla stöd. Det är 

som det skulle vara saxat ur vårt valprogram. Ltl Ehn gäspar, men så är det. 

I fortsättningen sägs det: ”Landskapet ska gå i riktning mot att minska sin 

serviceproduktion snarare än utöka den med uppgifter som idag produce-

ras av kommuner och kommunalförbund. Det betyder att behörighetsför-

delningen mellan landskapet och kommunerna ska bestå.” Här undrar jag 

om centern har läst vad det här riktigt innebär? Det återstår inte så mycket 

annat än att slå ihop kommunerna om man redan nu bestämmer att ansvars-

fördelningen mellan kommunerna och landskapet inte får röras. Jag tycker 

att det här är en olycklig skrivning i sammanhanget.  

Det har funnits många goda idéer när det gäller en framtida kommun-

struktur, samhällsreform eller vad man vill kalla det för, t.ex. det som mode-

raterna har fört fram med värdkommuner är ett bra förslag. Jag tror att man 

måste ha den här variabeln att man kan justera ansvarsfördelningen, behö-

righetsfördelningen emellan landskapet och kommunerna. Märkväl, jag spe-

kulerar, men jag tror att det är de partier som aktivt vill få till stånd en kom-

munsammanslagning som har fått med skrivningen om att man inte får röra 

det här. Det är ganska allvarligt, såsom jag ser det.  

I övrigt sägs det; ”kommunernas situation, skattekraft och framtidsutsik-

ter utvärderas och granskas” Jaha, jaha. Vi får se vad det blir. 

Angående; ”externa granskare kan tas in i arbetet i syfte att för de 

åländska förhållandena finna pragmatiska och kostnadseffektiva lösning-

ar”. Här har jag också en direkt fråga. Är det någon typ av Assar Lindbeck 

grupp som efterlyses så har jag heller ingenting emot det. Precis som vtm Ro-

ger Jansson sade tidigare så är det nyttigt att också ibland anlita expertis ut-

anför Åland för att se på saker och ting med nya och oförstörda ögon. Det här 

kan vara bra. 

Det som jag önskar att någon kunde förklara, för det har inte nämnts i nå-

got sammanhang, det står så här: ”För att säkra allas rätt till den service 

som kommunerna idag tillhandahåller stiftas en garantilag om allas jäm-

lika rätt till service oberoende av boendeort”. Den garantilag, som vi fick bort 

efter många om och men, är något som lagberedningschefen har kallat för 

lagtingets högtidliga omyndighetsförklaring. Jag undrar om det här är den 

högtidliga omyndighetsförklaringen nummer två eller vad tänker man riktigt 

på? Det är sist och slutligen en omöjlighet och det vet vi också att det är idag. 

Man vill ha en parlamentarisk grupp att titta på det här. I valrörelsen fram-

höll jag och flera ifrån Ålands Framtid att vi vill konstruktivt vara med och 

jobba för att få till stånd en helhetslösning. Våra vallöften gäller också efter 

valet, så vi kommer att ta del i det här arbetet med oförstörda ögon. Vi för-

väntar oss kanske ett bra inspel ifrån regeringens sida, annars kommer man 

inte så långt.  

När det gäller hållbara finanser så sägs det: ”Ett första åtgärdspaket för 

att få landskapets ekonomi i balans tas fram till första tilläggsbudgeten för 

2012. Målsättningen är att avgörande åtgärder för att få ekonomin i balans 

skall vara beslutade och påbörjade senast år 2013”. Det är klart att ord är en 

sak, det är det politiska arbetet som avgör vad det blir. Men jag får lite käns-

lan av att man skjuter frågorna framför sig. Det är lite annat ljud i skällan nu 

än vad det har varit tidigare. Ett åtgärdspaket kan innehålla egentligen allt 

från noll till lite mera.  
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”Landskapsandelssystemet och avdragen i kommunalbeskattningen ge-

nomgår en översyn”. Där vänder jag mig faktiskt till den tillträdande rege-

ringen. Ska man göra någonting när det gäller behörighetsfördelningen, vil-

ket man säger att man inte ska göra, mellan kommunerna eller överhuvudta-

get göra något annat än att sitta i en parlamentarisk grupp under den här 

mandatperioden när det gäller kommunstrukturen och samhällsservicen så 

tror jag det är viktigt att man låter de avdrag, som har funnits, kvarstå.  

Att man börjar dränera kommunernas ekonomi innan vi vet vad vi ska 

göra är att komma med fel ända först, vilket jag även sade i remissdebatten.  

Herr talman! Jag skulle ännu vilja säga massor. Jag har en känsla av att ti-

den har runnit iväg. Det finns kanske möjlighet att ytterligare återkomma. 

Jag har många kommentarer på alla sidor och jag noterar att jag bara har 

kommit till sidan 6. Det kan bli lite långt om jag går igenom allt. 

Låt mig peka på det som sägs under rubriken full sysselsättning och mo-

dern näringspolitik. 

Talmannen 

20 minuter!  

Ja, värderade herr talman, jag är medveten om att tiden har gått. Därför 

ska jag börja knyta ihop säcken och lämna de övriga 14 sidorna till senare i 

debatten kanske. 

”Myndigheternas och tjänstemäns attityder och kunskap om näringsli-

vets verksamhetsförutsättningar har en betydande roll för företagsklimatet.  

Företagarna ska känna att landskapsregeringen och myndigheterna förstår 

näringslivets behov”. Det är en mycket, mycket bra formulering. Jag önskar 

den tillträdande näringsministern och hela landskapsregeringen lycka till. 

Det är väldigt mycket om vi ska få till stånd en tillväxt. Med attityder kan man 

många gånger bygga mera än vad man till och med kan göra med kan göra 

med ekonomiska resurser ibland. 

Herr talman! Då väljer jag att bläddra fram till det sista pappret. Det sägs 

så här under rubriken: Ett starkare och moderna samhälle; ”landskapsrege-

ringen vill i detta regeringsprogram genom samarbete och större delaktig-

het ingjuta framtidstro”. Det tycker jag att är bra. Jag hoppas att samarbetet 

också inkluderar oppositionen i olika sammanhang, inte bara i de här parla-

mentariska grupperna. Centerns gruppledare Runar Karlsson sade att han 

önskade ett väldigt gott samarbete mellan socialdemokraterna, centern, mo-

deraterna och obundna. Jag noterade att inte ett ord har nämnts om samar-

bete med oppositionen. Jag hoppas att det innebär ett samarbete med oppo-

sitionen. Vi vill också gärna vara med och ingjuta framtidstro för det är vik-

tigt. 

Det sägs att regeringen är inställd på ett hårt arbete med målet att fatta be-

slut och uppnå konkreta och synliga resultat. Igen, lantrådet Gunell, mycket 

bra formulering och jag önskar lycka till. 

Den sista saken: ”Den storsatsning på e-förvaltning och IT som land-

skapsregeringen avser att inleda kräver också ett brett engagemang och en 

stark ledning.” Det är mycket, mycket bra. Det skulle säkert vara förvånans-

värt om jag skulle säga någonting annat den punkten. Det här är bra. Jag 

önskar lycka till. 
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Ett regeringsprogram kan man tugga på i mycket lite längre tid än 20 mi-

nuter, värderade herr talman, men det är sist och slutligen den förda politi-

ken som avgör vad det blir och det väntar vi med spänning på. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Anders Eriksson fäktar på som en väderkvarn åt alla håll 

när det handlar om att recensera andra partiers görande och förande. 

Jag tackar för den del som eventuellt kan ses som råd och som jag kan 

ha nytta av i det fortsatta arbetet för att leda moderaterna framåt. Jag 

ska fundera på i en anförandet som jag kan se som råd och ingenting 

annat. 

När det gäller moderaterna så definierar vi oss själva som ett mo-

dernt, progressivt och borgerligt parti. Vi använder inte ordet konserva-

tivt. Att vi i Nordiska råds sammanhang tillhör den konservativa grup-

pen handlar om att där finns de som vi känner mest samhörighet med av 

de borgerliga partierna på den nordiska arenan, t.ex. moderaterna i Sve-

rige. Konservativa kallar sig nu egentligen bara de konservativa i Dan-

mark. 

Jag vill ändå passa på att gratulera till att ltl Eriksson inte kunde leve-

rera så mycket av konstruktivt kritik, utan han var snarare som en vä-

derkvarn. 

Talmannen 

Tiden är ute!    

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag har jobbat ganska länge med politik. Jag har lärt mig att när man får 

den typen av tillmälen att man viftar som en väderkvarn då har man 

lyckats trycka någonstans där det gör riktigt ont. 

Hur många borgerliga väljare trodde när de gick till valbåset att de 

lade sin röst på en socialistisk ledd regering när man röstade på modera-

terna? Jag tror att det inte var så speciellt många sist och slutligen. 

Det som jag och Ålands Framtid hela tiden jobbade med i valrörelsen 

var att få upp förtroendet för åländsk politik, ltl Ehn. Vi har inte viftat 

som några väderkvarnar. Vi försöker föra in diskussionen på sådana 

spår som vi tror att är bra för det här samhället. Vi märker att allt fler 

personer, organisationer och sjöfarten vänder ryggen till den åländska 

politiken och till självstyrelsen, vilket är väldigt olyckligt. Det borde ltl 

Ehn ta fokus på stället. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Under valrörelsen svarade samtliga partiledare vid samt-

liga partiledardebatter på raka frågor med vem man kunde samarbeta 

med efter valet. Alla svarade att man kunde samarbeta med samtliga 

partier, även ltl Anders Eriksson. Vi kan gå tillbaka och lyssna på debat-

terna om så önskas.  

Det som var det viktiga var regeringsprogrammet och vilken politik 

man kunde föra. Det är också det som har varit riktgivande för den mo-

derata politiken framåt.  
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Sedan är det väljarna som avgör genom att forma olika möjligheter 

till att skapa olika koalitioner. Det är partierna som sedan gör sina val 

eller icke val för att komma vidare.  

Vi har sagt att vi är med i en regering som kan bygga Åland framåt, 

som har fokus på tillväxt och fokus på att göra saker och ting effektivare 

så att vi kan säkra medborgarnas välfärd framåt. Det tycker vi att vi har 

lyckats med i det här arbetet. Sedan vilka vi samarbetar med har mindre 

betydelse före valet än efter valet.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Visst sade samtliga i valrörelsen att man kunde samarbeta 

med alla partier. Men det tog tid innan det visade sig att man inte kunde 

samarbeta med vissa. Men samtliga sade det och det sade också vi. Där-

för valde jag helt öppet att redogöra för hur vi tycker att regeringen 

borde vara.  

Märkväl ltl Ehn, om vi ska ha respekt för vad väljarnas åsikter, som 

åtminstone styr oss, så är att det gamla självstyrelseprogressiva blocket, 

som många jämför med, faktiskt har en större möjlighet nu än vad det 

kanske någonsin tidigare har haft. Jag tror att den här typen av blockpo-

litik är viktig om man ska få ordning och reda och om väljarna ska veta 

vad de röstar på. Men ltl Ehn, speciellt i moderaternas fall så vet jag att 

man före valet inte vågade säga var man sist och slutligen står för räds-

lan av att bli på sidan om. 

Vi har sagt, precis som jag sade nu, att vi vill ha en borgerlig regering, 

men om övriga vill ha det, så vill vi att det ska vara en borgerligt ledd re-

gering, någonting annat har vi aldrig sagt. 

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Tack, herr talman! Ltl Anders Eriksson tycker att det är oerhört olyckligt 

att den borgerliga regeringen har en socialdemokratisk ledning. Han ef-

terlyser en blockpolitik så att väljarna före valet ska kunna veta vilka re-

geringsalternativen är. På Åland har vi inte blockpolitik. Även om jag 

förstår att det bjuder emot för ltl Anders Eriksson så har vi mera den 

tradition som man har i Finland. Vi har koalitionsregeringar av olika 

slag. Därför är jämförelsen med Reinfeldt och Sahlin ganska värdelös. 

Om vi sedan ska inleda blockpolitik på basen av självstyrelsepolitiken 

som en linje så då tror jag nog att det blir ganska tunnsått med politik 

här i salen.  

Talmannen 

Tiden är ute!    

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det kan vara värt att notera att mina vänner t.ex. ute på Färöarna, Grön-

land och i Bryssel inom EFA ställer frågan när man ser att det blev en 

socialdemokratisk ledd regering, om socialdemokraterna gjorde ett så 

jättebra val. Är det en socialdemokratisk majoritet på Åland? Tro mig, ltl 

Sundback, när jag har försökt förklara hur siffrorna ser ut, på samma 
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sätt som jag gjorde i inledningen av mitt anförande, så förstår de inte 

sist och slutligen riktigt vad det handlar om.  

Jag tror att det är viktigt att de åländska väljarna vet vad de röstar på 

och att de vet hur politiken kommer att se ut framöver. Det tror jag att 

är väldigt viktigt. Jag tror också att det är mycket, mycket centralt att vi 

igen börjar bygga upp förtroendet för åländsk politik. Jag är helt överty-

gad om att ltl Sundback och jag har olika åsikter om det, men den här 

regeringsbildningen har inte bidragit till att bygga upp förtroende för 

åländsk politik.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag kan förstå att ltl Anders Eriksson vill se det på det här sättet. Ute på 

stan är nog tongångarna helt andra. Jag har upplevt mycket, mycket po-

sitiva reaktioner på den här regeringsbildningen och också hopp och 

framtidstro, så där har vi olika uppfattningar. 

Ltl Anders Eriksson måste nog lite granska sina egna löften. År 2003 

gick Ålands Framtid med Anders Eriksson i spetsen till val. Då väntade 

man att man skulle få tre-fyra invalda och man ville vara med i regering-

en. Man trodde att inom 12-15 år ska vi få självständighet på Åland. Den 

tidsfatalien blir kortare och kortare för varje val, ltl Anders Eriksson. 

Hur ska det nu bli med den här självständighetsförklaringen? Vid nästa 

mandatperiod ska den vara genomförd enligt detta offentliga löfte. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Självständighetsförklaringen blir den dagen då en överväldigande majo-

ritet av ålänningarna vill det. Jag hoppas verkligen att jag får uppleva 

den dagen. 

Ålands Framtid hade mycket väl kunnat vara fem, kanske sex ledamö-

ter idag. Jag ids inte gå in på orsakerna till varför vi inte är det.  

Låt mig ta fasta på blockpolitiken. Jag har många gånger när jag har 

presenterat åländsk politik för gäster utifrån sagt att den traditionella 

höger-vänster skalan inte är så oerhört stark inom åländsk politik. Det 

visar verkligen den här regeringsbildningen och det har folk utanför 

Åland svårt att förstå. Hur mycket man vill utveckla det åländska själv-

bestämmandet alternativt hur mycket man vill likrikta med resten av 

Finland är många gånger det som har varit den mera vägledande skalan. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mika Nordberg 

Talman! Jag är glad att jag som gruppledare för obunden samling nu ska 

hålla vårt gruppanförande. Jag är också glad för den erfarenhet som mina ti-

digare fyra år här i lagtinget har gett mig som oppositionspolitiker. Det ger en 

möjlighet att få se på det här arbetet från två sidor. Jag ser verkligen fram 

emot att få se arbetet inifrån landskapsregeringens sida.  

Jag vill börja med att tacka liberalernas gruppanförande. Jag tyckte att det 

var ett sakligt anförande. Det var vissa saker som togs upp som liberalerna 

såg som negativa. Jag kommer att återkomma och besvara dem. 

Generellt tycker vi inom obunden samling att det är viktigt att det finns en 

tydlig, stark och konstruktiv opposition. Det gör att debatterna här i lagtings-
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salen ges ett större innehåll, en större mening och det finns alltid två sidor av 

ett mynt.  

Några saker som finansminister Perämaa tog upp i gruppanförandet var 

bl.a. hemvårdsstödet. Man nämner hemvårdsstödet som något som inte var 

positivt. Hemvårdsstödet på 400 euro för den som väljer att ta hand om sitt 

barn hemma, varför ska inte den personen vara värd mer än 400 euro? Om 

samhället eller kommunen tar hand om samma barn kostar det oss skattebe-

talare 1 600 euro. Det här är både en ekonomisk vinning och vinning för dem 

som har den möjligheten att kunna stanna hemma och låta barnen vara i 

hemmet som är den tryggaste platsen barnen kan vara på.  

Tittar vi sedan på försäkringen för småföretagare så nämndes det också 

som en negativ sak. Åland har idag 2 300 småföretagare. Skulle de kunna an-

ställa en person till, låt oss säga att hälften av dessa 2 300 företag skulle 

kunna anställa en person till då skulle det plötsligt skapas 1 150 arbetsplatser. 

Ett av de största stegen en småföretagare kan göra är att anställa sin första 

arbetstagare. Det finns en tröskel för att göra det, det finns en massa förplik-

telser som kommer med att bli en arbetsgivare. Och man kan göra någonting 

för att förbättra för småföretagarna att anställa flera så kan det vara en rädd-

ning ifall vi står inför stigande arbetslöshetssiffror. 

Tittar vi sedan mentorbanken, så tror jag att det inte kommer att vara en 

kostnadsdrivande effekt. Jag tror att det finns många tidigare tjänstemän, di-

rektörer och anställda med hög kompetens som gärna är intresserade av att 

dela med sig av sin livserfarenhet om bara någon skulle lyssna. 

När det gäller kortrutten så har vi från oppositionens sida under de tidi-

gare fyra åren varit måna om att tillsätta en parlamentarisk kommitté just för 

att kunna inkludera även oppositionen i detta för både skärgården viktiga ar-

bete men också det åländska samhällets ekonomiska aspekt, i och med att vi 

har skenande kostnader vad gäller skärgårdstrafiken. Där kommer med all 

sannolikhet både Ålands Framtid och liberalerna att vara med och ha en re-

presentant för att gemensamt titta på långsiktiga målsättningar hur man ska 

bygga kortrutten.  

Det är inte ett parti som ensamt i dagens läge kan utgöra en regering. Det 

handlar om att vi tillsammans bildar en regering för Ålands bästa. Jag är glad 

att obunden samling har möjlighet att delta i den här regeringen som är 

sammansatt av fyra partier. Jag tror det är viktigt när man ska komma fram 

till beslut i svåra tider att infallsvinklarna i besluten som vi tar bör vara be-

lysta i från många håll. Det är ofta så att besluten som vi fattar blir bättre när 

man kan se det från många olika håll. 

Tidigare idag har nämnts den krasch som Lehman Brothers orsakade 

2008. Det var en bank som fick ett finansiellt problem, vilket ledde till en 

enorm ekonomisk konsekvens även i Ålands budget.  

Tittar vi på den situation som är realitet just nu så har vi en hel världsdel 

som är i ekonomisk gungning.  

Jag är helt övertygad om att den här landskapsregeringen kommer att stå 

inför många svåra beslut under de kommande fyra åren. Men, som jag tidi-

gare har sagt, så tillsammans tror jag att vi kommer att rida igenom de pro-

blem som vi med all sannolikhet kommer att ställas inför. 
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Minister Katrin Sjögren, replik   

Herr talman! Jag vill göra några förtydliganden. Inte nämnde finansmi-

nister Perämaa vare sig hemvårdsstöd eller småföretagarnas försäkring 

som någonting negativt, absolut inte. Det som man sade var att det inte 

fanns någon prislapp och att det var detta som var bekymret. Det finns 

för övrigt en hemvårdsstödslag färdig. Med viss revidering med nya ma-

joriteten så kan man lägga fram en ny färsk lag. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Jag vill minnas att anförandet som minister Perämaa höll så 

sade han att nu skulle han komma till de punkter som är mindre bra i 

landskapsregeringsprogrammet. Där tog han upp de här bitarna. 

I det här programmet har vi i ett allmänt ordalag lyft fram de delar 

som vi vill jobba med. Under den här processen som har gått har det 

inte tidsmässigt varit möjligt att i detalj kunna presentera exakt hur vi 

ska gå tillväga. Det kommer vi att återkomma till i tilläggsbudgeten un-

der våren. Jag är helt övertygad om att det här är viktiga frågor. Kan vi 

då finna ett stöd ifrån liberalerna också så är det jättebra att vi har en 

väldigt stor samsyn på dessa viktiga frågor.  

Minister Katrin Sjögren, replik   

Herr talman! Jag är helt övertygad om att vi kan nå en samsyn om man 

hittar en finansiering. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Ltl Nordberg tar upp kortrutten. Det står på sidan 21, 

sista sidan, att det ska tillsättas en parlamentarisk kommitté för skär-

gårdstrafikens utveckling. Men hela lagtinget bestämde ju för ett år se-

dan i budgetbeslutet att det skulle bli en ledning för kortrutten, det om-

fattades av alla partier. Den är inte tillsatt ännu. Det som oroar mig mest 

som skärgårdsbo är att man fortsätter med samma trafikminister, man 

utökar trafikavdelningen till en infrastrukturavdelning så att den blir 

mycket större. Kommer det här faktiskt att gå framåt? Eller blir det så 

att vi förlorade ett år på grund av det beslutet som vi tog för ett år sedan 

och nu förlorar vi fyra år till?  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! När det gäller tillsättande av den parlamentariska gruppen för 

kortrutten som vi de facto behandlade under den förra perioden så kom 

meddelandet angående kortrutten sist och slutligen väldigt sent. Att då, 

precis innan vi skulle gå hem, tillsätta den parlamentariska gruppen såg 

inte jag som oppositionspolitiker då som särdeles klokt. Det var bättre 

att vi inväntade de nya lagtingsledamöterna som nu sitter i nuvarande 

lagting och utifrån den sammansättningen tillsätter vi denna parlamen-

tariska grupp. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Ja, meddelandet kom väldigt sent men det var ett led 

i det mesta, när det går långsamt. Det beslutet, om att en tjänsteman har 
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hand om hela kortrutten, det är det som är det viktiga. Det kan man ta 

med stöd av 2011 års budget under december redan om man nu vill, så 

att man kan börja arbeta framåt. För finns det inte någon tjänsteman 

som arbetar med ärendet så blir det inte någonting. För ska avdelningen 

hålla på att arbeta med kortrutten på de tider man får emellan när man 

inte bär pappren åt ministern så då blir det ingenting. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Vi får inte glömma bort nu att liberalerna de facto har suttit med i rege-

ringen de här fyra åren. Ltl Torsten Sundblom har haft alla möjligheter 

att via sin regeringsmedverkan tillgodose att saker som det här hade bli-

vit förverkligat. Jag kommer att göra vad jag kan för att förverkliga det 

som jag idag har pratat om.  

När det gäller kortruttens förverkligande så är det i första hand en po-

litisk inriktning som behöver ges, hur vi vill arbeta när det gäller kort-

rutten. Det hjälper inte att en tjänsteman gör ett förslag, kommer till po-

litikerna och så säger de; ”absolut inte på det här viset, utan vi har såd-

ana här tankar.” Det måste vara en politisk överenskommelse på hur vi 

går tillväga när det gäller kortrutten, sedan ger vi uppdrag att ta fram 

underlag för förverkligandet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Margaret Lundberg, replik  

Tack, herr talman! När vi diskuterade kortrutten senast så var vi ganska 

överens. Vi hade diskuterat ganska färdigt och nu borde det faktiskt 

börja hända något. Det finns mycket utredningar, planer och fundering-

ar som kan börja verkställas utan att det förstör någon helhet. Det var ju 

det som också var det viktiga. Det finns nog underlag, så man behöver 

inte fundera på att man ska ta fram något nytt material. Man kan nog 

gott fortsätta och börja förverkliga delar av det som finns. 

Det var dessutom tal om att hemvårdsstödet skulle vara negativt. Vi 

har ju själva tagit fram både det ena och det andra. Det som är negativt 

är att mycket i det här programmet är kostnadsdrivande. Var ska man 

hitta finansieringen? Ledamoten pratade själv om skenande kostnader, 

ska man stoppa dem eller vad ska man göra? 

Ltl Mika Nordberg, replik 

När det gäller kortruttsmeddelandet så ser jag det som, ltl Margret 

Lundberg var inne på, att det finns saker som vi kan börja med redan i 

det här skedet. Men det finns ännu saker som är långt ifrån solklara. När 

det gäller de saker som är färdiga har vi i regeringsprogrammet nämnt 

fast vägförbindelse till Vårdö, förmodligen en bro till Prästö. Vi har även 

nämnt åtgärder när det gäller Svinö-Degerby, att förkorta färjpasset. 

Där har vi varit inne på diskussioner om bro över Spettarhål och på det 

viset kunna förkorta färjpasset.  

Konkreta åtgärder finns idag att ta itu med och börja med. Får vi då 

bara komma i gång så finns det även möjlighet att tillsätta parlamenta-

riska grupper. 
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Ltl Margaret Lundberg, replik  

Tack, herr talman! Det finns ju också andra projekt som är ganska långt 

gångna, klara och som verkligen är av stort behov. Då tänker jag på 

Bärö-projektet. Jag tycker att det skulle vara väldig viktig att få det klart 

för det förkortar passen på norra linjen samt att man faktiskt skulle få 

det bättre för lokalbefolkningen vars trafik inte fungerar. Det är samma 

sak med Lappo och Torsholma, där skulle man också behöva komma vi-

dare. Vi får väl se vad det blir. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! När det gäller de olika satsningarna som nämndes i repliken så 

från regeringens sida i det här programmet har vi sagt att varje investe-

ring som vi kan räkna hem genom neddragna driftskostnader ställer sig 

denna landskapsregering bakom. Har vi då liberalerna med på de funde-

ringarna att vi får en bättre trafik till billigare kostnad så ser jag inga 

hinder för att vi ska lyckas med att genomföra det. Däremot tar allt väl-

digt mycket längre tid än vad man tror.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Lantrådet Camilla Gunell 

Bästa herr talman, bästa lagtingsledamöter! Jag ska inte ta er tid så länge. Jag 

vet att hungern säkert kallar till lunch. Jag vill efter alla gruppanförande 

tacka för många positiva inlägg, både från majoritetspartierna men också från 

oppositionen. 

Jag skulle vilja understryka och klargöra några saker som har kommit upp 

i diskussionen. Jag skulle vilja börja med det som ltl Runar Karlsson var inne 

på. Ska man sluta göra reformer fast de ekonomiska ramarna är trånga? Jag 

tycker att ltl Karlsson är inne på helt rätt väg. Vi måste fortsätta att se framåt, 

vi måste fortsätta att göra reformer. Om man tittar på de länder idag, som jag 

också talade om igår, som befinner sig i djup ekonomisk kris och som bara för 

40 år sedan var diktaturer i Europa, så där är just bristen på reformer det 

som har lett till en mycket svår ekonomisk situation. 

Jag tror att det är mycket viktigt att hela tiden fortsätta att tro på den poli-

tik man har. Varför är vi här allesammans? Varför är vi politiker överhuvud-

taget? Nå, det är väl för att vi ville vara med från början och förändra. Vi hade 

sett orättvisor, vi hade sett missförhållanden, vi ville vara med och sätta 

strålkastarljuset på sådant som kändes fel och vi ville vara med och förändra 

det till det bättre. Det är därför som vi är här och det är viktigt att minnas. 

I svåra tider när man sedan kommer till lagting och regering så måste man 

förstås se till de realistiska förutsättningarna. Det finns begränsningar, det 

finns begränsningar i antal tjänstemän, det finns myndigheter som inte fun-

gerar optimalt och det finns saker som gör att man kanske inte lika snabbt 

och lika effektivt kan komma i mål med det man hoppades och ville när man 

ställde upp i val och ville komma med och förändra. 

Jag håller med dem som talat om att politik inte är någon matematisk for-

mel eller vetenskap. Det är en konstart som kräver kreativitet och nytän-

kande. Det kräver också förtroende och ett samspel mellan olika parter. Det 

är bara då som man kan göra förändringar. 
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Om man slutar göra reformer, man säger att nu är det ekonomin som gäl-

ler och nu är det bara svältpolitik som vi ska bedriva då släcker man lampor i 

stället för att tända. Just nu så tror jag det är viktigt för Åland att den här re-

geringen kan innebära något nytt som kan medföra att vi tänder ljus istället 

för släcker. 

Var gäller kommunreformen så har det kommit upp att parlamentariska 

kommittéer skulle vara ett sätt att fördröja arbetet eller att regeringen med 

sina 21 mandat är så vilsekommen att den inte vet hur den ska hantera fram-

tiden. Så är det inte. Vi tycker efter mycket eftertanke att det finns tre områ-

den där frågorna är så vidsträckta både tidsmässigt och i omfattning att det är 

klokt om det finns en så bred politisk överenskommelse som möjligt. Så att 

man inte sedan under resans gång stöter på allt för stora hinder. De tre frå-

gorna som vi har lyft upp som kunde vara angelägna med en parlamentarisk 

samsyn handlar om kommunstrukturen och samhällsservicereformen.  

Det handlar också om skärgårdstrafiken där vi kommer att kräva en lång-

siktig plan och en vilja att uppta resurser för investeringar. Sedan kommer vi 

i budgeterna att föreslå att pengar ska lyftas upp för investeringar och då be-

höver vi vet att alla är inne för det här.  

Det tredje området är självstyrelselagen. Där tycker jag att den största 

framgången som lagtinget har haft under den förra perioden var att en 

parlamentarisk kommitté kunde komma till ett enigt betänkande. Det eniga 

betänkandet har gjort att vi har en styrka utåt att hävda att detta vill Åland. Vi 

kan åka till Helsingfors och säga; ”det här vill Åland, det är i den här rikt-

ningen som vi ska gå”. För det arbetet så kan jag bara tacka. Jag hoppas att vi 

på hemmaplan kan behålla denna goda samstämmighet. 

Vad gäller svenska språket så kan jag meddela redan idag att på luciadagen 

kallar statsministern till det första mötet i nationalspråksstrategin. Då påbör-

jas arbetet med att verkställa Ahtisaarikommitténs program. Lantrådet 

kommer att ingå i det här arbetet. Vi ser mycket starkt fram emot att få börja. 

Vad gäller Ålandsexemplet så finns det nu en mycket god anda att jobba 

vidare, efter det mycket positiva seminarium som hölls om Ålandsexemplet 

här på hemmaplan för bara några veckor sedan. Det finns färsk och fin forsk-

ning och artiklar att bygga vidare på. Redan i början av nästa år kommer det 

att hållas ett seminarium i New York om Ålandsexemplet, där förhoppnings-

vis vi också ska kunna delta.  

Med självstyrelselagen och det här fortsatta arbetet är det min avsikt att så 

fort som möjligt kunna uppta diskussioner med rikets regering om att få till-

sätta den gemensamma arbetsgruppen.  

Jag ser det som en styrka att det i både den åländska och den finländska 

regeringen nu finns partier som har god kontakt med varandra. På båda sidor 

finns moderater, samlingspartister och socialdemokrater. Jag hoppas att det 

ska vara till fördel för vår gemensamma dialog. 

Det kom också upp en viss oro över att kansliministerposten skulle vara för 

lätt. Det tror jag inte alls man behöver oroa sig för. I kansliministerposten, 

som vi betraktar som en kombinerad inrikes- och utrikesminister, finns på 

inrikessidan den tunga samhällsstrukturreformen som i huvudsak kommer 

att drivas från kansliministerns stol.  

Vad gäller utrikespolitiken går vi ut med ett ganska ambitiöst och nytt sätt 

att vilja samarbeta och nätverka på så många håll som möjligt för Ålands 

bästa. Med nätverket vill också skapa åländska positioner i frågor där vi rör 
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oss gentemot externa organ så att vi ifrån åländsk sida har en samstämmighet 

i det som vi för fram i olika sammanhang. 

Sedan har varit lite diskussioner kring detta med hur det ska bli med ett 

socialdemokratiskt lantråd. Jag vet inte om det kan skapa någon förtröstan 

hos någon, men jag har upplevt under hela den här valrörelsen och också ef-

teråt att många människor som tidigare har röstat borgerligt i hela sitt liv har 

kommit fram och sagt; ”den här gången har vi röstat på dig eller vi har röstat 

på socialdemokraterna. Då har jag svarat att jag kommer att vara hela Ålands 

lantråd och då har de sagt; ”det var det vi visste”. Och det kommer jag att för-

söka leva upp till. Jag har inga som helst ambitioner att företräda någon soci-

alism eller att införa något sådant på Åland. Det som vi har funnit varandra i 

är ju förstås den nordiska samhällsmodellen som visar sig vara den mest 

konkurrenskraftig av alla samhällen i världen och som bygger på jämlikhet 

och ett stort socialt ansvar, där är vi ganska eniga. Det är där som vi kan finna 

vägar framåt för det åländska samhället. 

Sedan är det programmet, det är det som vi skriver i programmet som är 

färdriktningen framåt i de flesta frågor och där har vi funnit en samsyn.  

Nu är det bara på måndag att kavla upp ärmarna och börja jobba. Tack.  

Talmannen 

Plenum avbryts nu för lunchpaus och återupptas kl.12.40. Diskussionen fortsätter då 

enligt talarlistan. 

Talmannen 

Plenum fortsätter. 

Vtm Gunnar Jansson 

Värderade talman! Vi har debatterat regeringsprogrammets både allmänna 

delar och enskildheter med gruppanföranden. Jag kommer i detta anförande 

först att uppehålla mig vid regeringsprogrammets avsnitt om självstyrelsen, 

svenska språket samt demokrati, rättsäkerhet och öppenhet. Jag kommente-

rar därefter några enskildheter i programmet. 

Jag ska börja med synpunkter på lantrådets presentation av regeringspro-

grammet igår. Nu är inte lantrådet här, men hon kanske kommer. Till min 

förvåning innehöll presentationen inte ett ord om utbildning och kultur, 

grunden för all annan förkovran i samhället och som utgör själva basen för 

hela självstyrelsesystemet, dvs. att säkerställa bevarandet av svenska språket, 

kulturen och traditionerna i vårt samhälle. Den skrivna texten i programmet 

kunde till denna del ha varit betydligt mera offensiv. Presentationen innehöll 

däremot en beskrivning av lantrådet och om processen kring regeringsbild-

ningen. Med tanke på framtida regeringsbildningar var beskrivningen viktig 

för att eftervärlden ska kunna analysera förfarandet i ljuset av procedurregler 

i den nya lagtingsordningen som nu har genomgått sitt elddop, både dop och 

elddop. Själva programmet lämnar ju ingen upplysning om vilka övervägan-

den som styrde processen eller var man kan utläsa konstitutionellt stöd för 

att den dåvarande lagtingsledamoten Camilla Gunell blev regeringssonde-

rare. Hon nämnde det i sitt anförande att det blev så. Eftervärlden kommer 

sannolikt från ett vetenskapligt perspektiv att ställa sig samma fråga som har 

ställts flera gånger idag; kan det verkligen har varit väljarnas vilja, att det till 

80 procent borgerliga Åland ska ha en socialdemokratiskt ledd landskapsre-

gering? Så här lyder den klassiska frågan i parlamentariska demokratier. 



  

284 

Självstyrelsesystemet är moget för en total reform. Jag övergår nu till själv-

styrelsen, en övergång till det som vi brukar kalla den fjärde generationens 

självstyrelse. Tiden har kommit för att överge den så kallade enumerations-

principen eller tekniken till förmån för residualsystemet dvs. restsystemet. 

Här instämmer jag i lantrådets slutsatser igår om att all politisk verksamhet 

bygger på förtroende och tillit. I utvecklande av vårt självstyrelsesystem be-

höver vi mindre misstro och mera förtroende, mindre kontroll och mera för-

handling samt mera politik och mindre juridik. 

Regeringsprogrammet innehåller förslag om hur förnyelsen ska drivas vi-

dare, bl.a. med en referensgrupp på parlamentarisk grund. Jag tycker att 

självstyrelsepolitiska nämnden mycket väl kan fungera som en referensgrupp. 

Jag känner inte till om den möjligheten har övervägts i förhandlingarna. Jag 

har erfarenhet av det förfarandet och ser inte några nackdelar med det. Jag 

har ännu inte riktigt upptäckt finessen med en referensgrupp på parlamenta-

risk grund vid sidan av självstyrelsepolitiska nämnden, med det kanske finns 

någon god förklaring. 

En väsentlig del av självstyrelsesystemet utgörs av Europapolitiken. Jag 

finner det i det närmaste anmärkningsvärt att Europapolitiken förbigås med 

en hänvisning till ett eventuellt nätverk och till kravet på en plats i Europa-

parlamentet. Inte heller är ministerlistan sådan att jag ur den kan läsa något 

större engagemang för Europafrågorna och Europapolitiken. Det är enligt 

min mening illavarslande när vi lyfter blicken lite grann och ser tillståndet på 

vår kära gamla kontinent. 

Nu till språket. Jag var medlem i president Ahtisaaris kommitté, för beva-

randet av Finlands två nationalstater, och deltog aktivt i gruppens arbete. I 

slutrapporten intar Åland och självstyrelsen en framträdande plats. Min be-

dömning är att nationalspråkens ställning avgörs nu. Misslyckas statsmi-

nister Katainen, hans stab och medarbetare inkluderande vårt lantråd, att 

genomföra gruppens förslag, ja, då stundar bistra tider. Projektet får helt en-

kelt inte stranda, det får inte misslyckas, det står så mycket på spel. Land-

skapsregeringen måste här vara synnerligen offensiv och företagsam. Av egen 

erfarenhet kan jag säga att det finns ett betydande mervärde i att represen-

tera Åland också i detta slags ärenden i frågor av detta slag. Jag ber verkligen 

landskapregeringen dra fördel av detta mervärde.  

Min fjärde allmänna synpunkt gäller demokrati, rättsäkerhet och öppen-

het. Programtexten innehåller en lång rad utfästelser men betydligt färre an-

visningar om hur målen ska nås. Jag tycker att greppet igen är onödigt defen-

sivt i den meningen att blankettlagar ska ha företräde och att landskapslag-

stiftning kommer i fråga på vardagliga områden med tanke på självstyrelsen 

och andra åländska omständigheter. Denna hållning, som bekymrar mig, 

rimmar illa med utvecklingsstrategierna att lämna listsystemet, att lämna 

denna enumeration, i självstyrelselagen för att övergå till den färiska residu-

almodellen, det som i programmet kallas ramlag. Jag vidhåller fortfarande att 

det är en missvisande benämning. Det är en bra arbetsbenämning men juri-

diskt har jag problem med den, men det, herr talman, ska vi inte alls fördjupa 

oss i nu.  

Min andra kommentar till detta avsnitt på sidan 5 i programmet gäller för-

klaringen att ”ärenden som berör enskilda medborgare inte tas till politisk 

prövning”. Om detta ska förstås som ett förbud mot ministerstyre så välkom-

nar jag förklaringen och konstaterar att systemskiftet är så fundamentalt att 
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förklaringen bör upplyftas till norm, att regeln tas in på lagnivå, detta om 

någonting är en fråga om förutsebarhet och rättsäkerhet. I förbindelse med 

lagstiftning bör också en överträdelse av en sådan norm sanktioneras på na-

turligtvis politisk men sannolikt också på juridisk nivå. 

Därmed, herr talman, övergår jag nu till att kort beröra fyra enskildheter i 

regeringsprogrammet. Det är sjöfartens framtid på sidan 11, revisionen av 

programmet på sidan 3, Lex Sarah på sidan 13 och slutligen utbildningssitu-

ationen och frågan om skolplikt, läroplikt på sidan 16.  

Landskapregeringen anser att vi på sikt på Åland bör uppnå en betydligt 

bredare behörighet inom lagstiftning och förvaltning på sjöfartens område för 

att främja en betydande tillväxt inom Ålands sjöfart och dess klusternäringar. 

Det är ett helt relevant konstaterande. Men, när lagtinget senast behandlade 

denna fråga, i förbindelse med redogörelsen till självstyrelsepolitiska nämn-

den för 2008, så framgick det med stor tydlighet att sjöfartsnäringens parter 

anpassar sig till en sådan ordning där verksamhetsförutsättningarna formul-

eras av instanser där självstyrelsen dessvärre inte är part. Vi har hört det tidi-

gare här idag. Jag har dessvärre hört flera gånger också att vi i lagtinget och i 

landskapsregeringen inte är attraktiva parter i diskussioner kring denna nä-

rings förutsättningar och verksamhetsbetingelser. Därför är denna skrivning 

oerhört viktig, men väldigt utmanande på samma gång. Så ser jag verklighet-

en och kan inte annat här än tillönska regeringen lycka till. Det här är en 

fråga av så stor dignitet och är av helt avgörande betydelse för välfärdens 

fortsatta existens på Åland. 

Däremot hade jag gärna i förbindelse med sjöfartens verksamhetsförut-

sättningar sett lite mera medel hur det ska gå till att skjuta på svaveldirekti-

vets ikraftträdande i EU till 2025. Det är lätt att ställa sig bakom en sådan 

önskan. Vi vet att det pågår stora aktiviteter för att det ska lyckas. Någon an-

visning från regeringens sida om hur det ska gå till vore mycket tacksamt att 

få. 

Herr talman! Den andra enskildheten gäller revision av programmet. På 

sidan 3 framgår att programmet revideras efter behov och om de ekonomiska 

förutsättningarna så kräver. Enligt min mening kan behoven bero på även 

andra omständigheter än ekonomiska, även om de just nu framträder mycket 

starkt. Därför efterlyser jag att man inte ska vara så njugg utan gärna infor-

mera lagtinget om eventuella revisioner också på andra grunder än rent eko-

nomiska, av den anledningen att program ska ju revideras, ändras eller upp-

hävas på samma sätt som de har tillkommit. I akter där lagtinget medverkar 

brukar också lagtingets få vara med för att företa revisioner.  

Min tredje iakttagelse gäller det som, på sidan 13, lite så där i förbifarten 

beskrevs som Lex Sarah. Det är i och för sig en viktig norm i svensk social-

tjänst i Sverige. Jag förstår att tanken är adopterad från Sverige om anmäl-

ningsskyldighet vid missförhållanden i omsorgen. Den diskussion som jag 

kan tänka mig att ha inspirerat texten i regeringsprogrammet här gäller nu 

tillämpningen av Lex Sarah i privat omsorgsproduktion och därutöver den 

eviga konflikten mellan yttrandefrihet och anonymitetsskydd. Jag menar att 

en sådan här genomgripande reform i vår tjänsteproduktion med nödvändig-

het måste föregås av beredning. Förhållandena är så olika mellan vår rätts-

ordning och den i Sverige. Hela vår tjänsteproduktion, enligt grundlagen, ba-

serar sig på ett personligt ansvar. Lex Sarah tas i bruk huvudsakligen när nå-

gon har försummat någonting. Det förekommer direkta uppsåtliga fel gär-
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ningar, men normalt vid försummelser. Vi känner ju alla till att det personliga 

tjänsteansvaret i Sverige är ytterst diffust, mellan år 1976 och 1998 var det 

slopat. Hela den offentliga tjänsteproduktionen i vårt system baserar sig på 

det personliga tjänsteansvaret. Därför menar jag att en sådan här skrivning i 

programmet kan uppfattas som ett misstroendeyttrande mot vår personal. 

Vad är det som har missat så hos vår personal i landskap och kommunerna 

att vi nu plötsligt måste införa ett anmälningstvång mot våra offentligt an-

ställda som redan har ett tjänsteansvar att personligen svara för sina göran-

den och försummelser? Jag ber regeringen att verkligen tänka sig för här. Na-

turligtvis är jag och alla andra för en högklassig vård och att missförhållanden 

i omsorgen ska uppdagas, avslöjas och åtgärdas, det är alldeles klart. Men 

man ska tänka sig för hur man avser att göra det och där respektera framför-

allt två saker; det personliga tjänsteansvaret och den fackliga friheten i vårt 

system. Sådana här regimskiften som mer eller mindre vänder upp och ner på 

hela systemet hos oss bör man inte genomföra i en bisats i ett handlingspro-

gram.  

Jag har en annan omständighet som jag vill peka på där frågan tycks bli 

lite stor, kanske större än vad jag tänkte mig från början. Jag förmodar att 

författarna till regeringsprogrammet är medvetna om att Lex Sarah gäller so-

cialtjänst, det som hos oss är omsorg. Det finns också Lex Maria som kanske 

är ännu mer behövlig, dvs. motsvarande anmälningsskyldighet i Sverige i 

fråga om hälso- och sjukvård. Så här resonerat, och jag tror inte att det var 

avsikten, så skulle alltså landskapets hälso- och sjukvård inte behöva vara fö-

remål för anmälningsplikt, Lex Maria, men nog den kommunala omsorgen. 

Det är inte rätt att behandla personal på det sättet enligt min mening. Kanske 

en liten tanke kring detta ännu kunde vara på plats, herr talman. 

Min sista iakttagelse gäller skrivningen om utbildningen på sidan 16. Där 

framgår att; ”landskapsregeringen följer upp konsekvenserna av bestäm-

melserna om läroplikt och överväger möjligheten att ändra lagstiftningen i 

riktning mot skolplikt.” Jag hoppas igen att författarna är medvetna om att 

läroplikten i Finland är grundlagsfäst. Jag kan citera 16 § i grundlagen som 

säger; ”alla har rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning. Bestämmelser 

om läroplikten utfärdas genom lag.” Ska man eventuellt ersätta läroplikten 

med skolplikt, såsom i Sverige, så är det sannolikt att den åtgärden kräver an-

tingen lagstiftning i grundlagsenlig ordning eller ändring av grundlagen. Det 

är områden som står utanför lagtingets behörighet. Jag ser också att skriv-

ningen på sidan 16 är öppen på det sättet att man undersöker möjligheterna 

att åstadkomma ett regimskifte. De bakomliggande orsakerna är jag välinsatt 

i, känner till dem och jag har förståelse för dem. Men just den legala grunden 

för åtgärden bör man nog vara medveten om innan man går vidare med det 

här projektet. 

Med detta, herr talman, har jag sagt vad jag har att säga i det här samman-

hanget. Jag följer noggrant, med intresse och med en positiv konstruktiv 

anda med i debatten och uppföljningen av detta program. Programmet är ju 

inte något självändamål. Programmet syftar till att vi ska kunna vara med och 

forma vår framtid efter medborgarnas önskan. Tack, herr talman.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Vtm Gunnar Jansson kastar lite tvivel över valet av lantråd 

på ett så borgerligt Åland och att det skulle vara oförenligt med något 
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som jag inte riktigt vet vad det är. Om man tänker på vtm Gunnar Jans-

sons tidigare politiska karriär inom riksdagen så har jag för mig att han 

aktivt har stött liknande regeringar, där socialdemokraterna har inne-

haft statsministerposten men fortsättningsvis varit ett förhållandevis li-

tet parti i Finland. Både Paavo Lipponens regering, Koivistos regering 

och Sorsas regering leddes förstås av socialdemokrater men med med-

borgerlig majoritet. Och det tycks ha gått jättebra för vtm Gunnar Jans-

son att ha jobbat med Ahtisaari och Tarja Halonen. Inte kan det väl vara 

så oförenligt med vtm Gunnar Janssons tidigare erfarenheter? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Jag anlade en ganska abstrakt och vetenskaplig ton i det 

här sammanhanget färgad av den omständigheten att jag tillsammans 

med kollegan Sundback och flera skrev denna nya lagtingsordning, där 

vi direkt och medvetet lämnade bildningsartiklarna öppna och politiska. 

Det var inte juridik i de artiklar som styr den här processen. Jag förestäl-

ler mig att eftervärlden kommer att forska i ämnet, som man också min-

sann har gjort vid bildandet av de regeringar som kollegan Sundback 

nämnde, där naturligtvis den politiska processen har haft företräde 

framom juridiken. Jag är den första att erkänna att så ska det vara.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det var ett viktigt klarläggande. Ibland kan man få det in-

trycket att juridiken äger företräde framom politiken. Jag tackar för det 

klargörandet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Tack, herr talman! Tack vtm Gunnar Jansson för inlägget om Lex Sarah. 

Avsikten med skrivningarna i regeringsprogrammet är ju inte att för-

sämra det personliga tjänsteansvaret hos dem som jobbar inom äldre-

omsorgen eller hos dem som jobbar med de funktionshindrade, inte alls! 

Det personliga ansvaret kvarstår naturligtvis. Avsikten med skrivning-

arna är ju att skydda de äldre och personer med funktionsnedsättningar 

från försummelser och missförhållanden. Vi ska naturligtvis ta fram 

goda beslutsunderlag i samband med att socialvårdslagen ses över. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack, det låter bra. Vi är alla väldigt måna om en väldigt god vård där 

missförhållanden ska förebyggas så långt det är möjligt. När missförhål-

landen inträffar kan de avhjälpas. Det är alldeles klart. Då kan jag inte 

annat än att önska lycka till. Glöm inte Maria! Jag menar att Lex Maria 

är minst lika väsentlig i vårt system som Lex Sarah. 

 Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Vi tar också med Lex Maria i den här översynen. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag vill börja med att tacka vtm Jansson för ett intressant 

och ett väldigt konstruktiv anförande.  

När det gäller frågan om konsekvenserna av läroplikt kontra skolplikt 

så är det precis såsom vtm Jansson beskrev det. Före man gör någonting 

som måste man först noggrant titta på vad som händer på det området 

just nu. Tidigare har det inte funnits problem. Det har börjat segla upp 

vissa problem och det är den analysen som ska göras till en början. Vi 

har velat fånga upp att här finns någonting som händer i samhället som 

inte har varit problem tidigare. Nu har vi fått sådana signaler att det här 

kan vara det. Skrivningarna är också väldigt tydliga att det ska undersö-

kas. Följande steg är att titta på den legala grunden för hur man kom-

mer vidare med det här. Naturligtvis kommer vi inte att göra något som 

skulle strida mot grundlagens bestämmelser eller någonting liknande. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack, herr talman! Det är naturligtvis så. Så läste jag nog egentligen 

också texten på sidan 16, att det här är ett ganska brett uppdrag där de 

juridiska teknikaliteterna måste gå att lösa när man har uppdagat att det 

finns ett verkligt problem. Grunden för 16 § är det som jag började med; 

utbildning är basen för allt annat, en förutsättning för allt annat här i 

vårt samhälle och utbildningen ska på den grundläggande nivån vara 

avgiftsfri.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Utgångspunkten för det resonemang som förs kring de här 

frågorna i regeringsprogrammet handlar också om att vi noterar att det 

finns en större och större grupp som hamnar utanför den utbildningspo-

litiska sektorn i dagsläget. De hamnar i ett läge där man inte får utbild-

ning vidare. Därmed inte sagt att det alltid måste bli med sådana som 

använder sig av annan form av undervisning än den som traditionellt 

erbjuds från samhället. Däremot vill vi följa upp det här. Vi vill se till att 

vi tar till vara alla de resurser som finns i barn och ungdomar, eftersom 

vi vet att åldersstrukturen förändras så kraftigt de kommande åren. Vi 

vill se till att vi faktiskt har en beredskap ifrån samhällets sida och se till 

att erbjuda alla den bästa möjligheten att få en god utbildning. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Brage Eklund 

Herr talman! Vi har tagit del av ett regeringsprogram som till stora delar be-

står av välformulerade meningar, men med delvis otydligt innehåll. Men så 

blir det när en regeringssammansättning består av fyra partier med olika ide-

ologiska samhällssyner. Man kan kalla det en rödgrön blågul röra. Tiden får 

väl visa om den blir enfärgad eller om färgerna kommer att bestå.  

Som alltid i program så finns det dåliga och bra skrivningar och däremel-

lan en massa ord som inte har så stor betydelse, men programmet blir lite fyl-

ligare. 
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Jag ska försöka lyfta fram några frågor som kan vara värda för näringar 

och personer som det berör att fundera över vad landskapsregeringen menar. 

Landskapsregeringspartierna har fokuserat mycket tidigt på att lyfta fram 

hur viktigt det är med en samhällsreform. Det är meningen att landskapet 

och kommunerna ska tjäna pengar på att minska kostnaderna och ändå be-

hålla servicenivån till medborgarna.  

Det ska tillsättas en parlamentarisk kommitté för att få en ökad samsyn 

och förståelse för reformarbetet, vilket är bra. Det ska stiftas en garantilag 

som säkrar service oberoende av bostadsort i landskapet, vilket också är bra 

om det är så att en samhällsreform är det enda saliggörandet för de åländska 

kommunerna och ekonomin.  

Ett samarbete pågår idag över kommungränserna och kan utökas i princip 

hur mycket som helst utan stora reformer. Allt beror på kommunernas in-

tressen att samarbeta och att inse nyttan av samarbetet. 

Men, om det är så att landskapsregeringen tänker gå vidare med reformar-

betet så bör man tydligt visa på kalkyler som visar vinsten av en reform, så att 

man kan skapa och få en förståelse för reformen och reformarbetet ute bland 

de enskilda kommunerna. 

När man skapar någonting nytt och försöker ändra i den rådande struk-

turen så finns alltid en skepticism till vad som kommer att hända. Vad som 

kommer att ske bör vara ordentligt tydligt förklarat från landskapregeringen. 

Nu går jag från diskussionen om samhällsreformen till rubriken livskraf-

tiga regioner. Jag har några frågeställningar. Anser regeringen att det nu inte 

finns någon livskraft i primärnäringarna eftersom de inte ens nämns i de 

framtida näringarna? Jag citerar: ”Landskapsregeringen ser framtida möj-

ligheter till nyföretagande inom vindkraft, turism, nätbaserade tjänster, 

växthusnäring, fiske och fiskförädling”. Inte ett ord om primärnäringarna! 

Har centern gett upp tron på primärnäringarna, eftersom man inte ens i pro-

grammet har fått inskrivet om lantbruket som en framtidsnäring?  

Den nytillträdda näringsministern Fredrik Karlström räknade i en artikel i 

Nya Åland upp ett antal näringar som han skulle lyfta fram, men där finns 

lantbruket inte överhuvudtaget nämnt, vilket inte förvånar. Samtidigt som 

han i sitt första tal sade att det inte var landskapsregeringens sak att säga 

vilka näringar som är framtidsnäringar, utan det är marknaden som styr. Det 

är lite motsägelsefullt.  

På sidan 10 i handlingsprogrammet under rubriken full sysselsättning och 

en modern näringspolitik nämns utlokaliseringen av jordbruksbyrån. Jag har 

själv skrivit i marginalen att det är bra att man äntligen tar tag i strukturen i 

landskapet och i den offentliga sektorn. Jag tycker att man kan få fördelar av 

att man utlokaliserar jordbruksbyrån till naturbruksskolan. 

Företagens hus nämns i landskapsregeringens program. Jag får inte riktigt 

klart för mig vad som är meningen med företagens hus. Jag rekommenderar 

att man inte skapar något som motarbetar nuvarande Ålands näringsliv, 

hellre att man skapar ett samarbete.  

Man kan tro att jag i det här anförandet riktar mig väldigt mycket mot nä-

ringsministern, men så blev fallet tyvärr eftersom han i många sammanhang 

har varit kritisk till avbytarsystemen som jordbruket har haft. Han har tillika 

infört en försäkring som ska täcka kostnaderna för de anställdas sjukfrånvaro 

under de första nio dagarna för småföretagare. Jag undrar hur tankelogiken 

är? I ena fallet vill man ta bort och i det andra fallet så vill man tillföra. Det 
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här är inte heller något som kommer att bli kostnadsbesparande, det kommer 

att förorsaka mera kostnader. 

Det finns en punkt där det står; översyn för taxirörelsens verksamhetsför-

utsättningar görs och så är det slut. Jag vet inte vad som menas. Är det me-

ningen att man ska avreglera taxirörelsen? Eller är det meningen att man ska 

slå ihop de olika distrikten så att man får ett enda distriktet över hela Åland? 

Jag tycker att man hade kunnat förtydliga vad som menas. Jag hoppas att 

man inte menar en avreglering, för det tror jag faktiskt inte på och det finns 

det inte stöd för hos taxirörelsen heller, tror jag. Möjligtvis kan det var en 

sammanslagning av alla distrikt, vilket jag hoppas att är andemeningen i det 

här. 

Under rubriken jord- och skogsbruk kommer frågan om utlokalisering upp 

igen. Jag tänker inte gå in närmare på det. Jag omfattar det och tycker att det 

är väldigt bra. Jag vill upplysa landskapsregeringen att när man skriver i sista 

meningen; ”certifieringen av det åländska skogsbruket upprätthålls”, så har 

vi idag ett certifieringssystem som heter PFC, som omfattas av hela Finland. 

Problemet idag för oss, som är inom skogsbranschen och framförallt för dem 

som förädlar en del av massaved och tuggar ner det till flis, är att mottagarna 

önskar FSC. Det bygger helt och hållet på att deras intressenter av papper och 

kartong fordrar FSC-märkta skogar och flis. Vi har dispens nu så att vi tillfäl-

ligt kan få en lösning på det här, men det resulterar i slutändan i att om inte 

det åländska skogsbruket blir FSC-certifierat så står vi snart utan köpare. Det 

här är ganska allvarligt. Jag vill uppmana näringsministern att han tar tag i 

det här och så fort som möjligt integrerar tanken på att certifiera det åländska 

skogsbruket till FSC. Det här är inte något som kommer från mig eller från 

åländska företag, utan det är helt enkelt våra köpare som har uppmanat oss 

att titta över det här. Det går bra att man har dubbla certifikat, det är inte 

några bekymmer men det fordrar lite arbete att få det certifierat och godkänt.  

Under trafikavdelningen står det att man ämnar flytta ut verksamheten till 

Godby. Jag är inte heller så väldigt frälst av den tanken. Jag tror inte att finns 

så mycket pengar att tjäna på det, inte i dagsläget. Vi har bra lokaler Möckelö, 

vi har en bra verkstad och vi har ett hamnområde som ändå kommer att bli i 

landskapets regi. Jag förstår inte tanken med den utlokaliseringen. Det 

fordras ganska stora insatser och investeringar för att uppfylla de krav som 

behövs både från anställda och för att få en bra lösning på verksamheten där.  

Vägunderhåll står det i en rubrik. Det gläder mig faktiskt att man äntligen 

ska titta på slöseriet med pengar. Det står; ”ett samprojekt mellan landskapet 

och kommunerna utförs med hjälp av extern utredare. Planerings- och upp-

handlingsresurser samordnas i offentlig regi och lämpliga helheter av 

vägunderhåll konkurrensutsätts. Grundförbättringar och ytbeläggningar 

prioriteras framom nyinvesteringar i vägar.” Om man tänker på senaste 

vinter när man såg alla dessa plogbilar som for fram och tillbaka så undrar 

man om det faktiskt inte finns någon möjlighet att få någon logistik i det 

samarbetet mellan kommuner och landskapet? Landskapet plogar stora 

vägar, sedan kommer de kommunala plogarna som lyfter upp plogen när de 

kommer till landskapsvägen och släpper ner plogen när man kommer till de 

kommunala vägarna. Det skulle finnas mycket, mycket pengar att tjäna, t.ex. 

om hela Eckerö kommun skulle vara ett distrikt, att en entreprenör hade Eck-

erö eller Hammarland. Förutom detta har vi privata traktorer som plogar pri-

vata uppfarter. Det finns tre olika entreprenörer. Jag hoppas att det är den 



  

  291 

här typen av samarbete som man tittar på och inte på någon intern upphand-

ling inom vägavdelningen. 

Det här var några axplock ur handlingsprogrammet. Det skulle finnas 

mycket mer att kommentera, men det känns lite bortkastat att fördjupa sig 

mera ingående programmet. Programmet kommer säkert att kommenteras 

ytterligare av andra talare här. 

Jag får gratulera lantrådet Camilla Gunell till detta mästerverk, att med sex 

mandat i lagtinget lyckas förhandla sig till den högsta politiska posten inom 

landskapsregeringen. Det är ett klart underbetyg till borgerligheten. Gratule-

rar! 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Man måste ju utgå ifrån att småföretagarförsäkringen 

även ska inkludera jordbrukarna. De är ju verkligen småföretagare.  

Brage Eklund, replik 

Jag vet inte hur tanken är, för jag har inte varit med och skrivit hand-

lingsprogrammet. Det får minister Sjögren fråga de ministrar som 

kommer att sitta med i landskapsregeringen. Jag vet inte hur vederbö-

rande har tänkt. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det där är väl inte klart ännu. Ltl Brage Eklund och jag får 

väl avvakta och se. 

Brage Eklund, replik 

Ja, herr talman, så är det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Talmannen önskar informera att den här debatten kommer att 

fortsätta tills den tar slut idag, så att vi alla har beredskap. Det finns inte någon tidsbe-

gränsning att vi slutar klockan 17.00 idag. Debatten pågår tills den är avslutad.  

Ltl Tom Grahn 

Herr talman! För fyra veckor sedan överlämnade jag min fullmakt utan poli-

tiska barlaster. Jag kommer antagligen att lämna den ikväll så att jag hinner 

hem, eller sedan gör vi det senare. När jag checkade ut från hotellet så sade 

jag att det går lika bra att checka in om det är nödvändigt. 

Sixten Korkman vid Hufvudstadsbladet fäste i går uppmärksamhet vid usel 

beslutsfattning av partierna. Han fick snabbt mothugg av både professor Gö-

ran Djupsund och Nina Maria Grusell som försöker göra någon kommunre-

form i Finland. Det är en osökt tillspetsning att komma fram med att det 

finns en viss obeslutsamhet i det handlingsprogram som vi har fått, förstå 

mig rätt nu. Med det refererar jag det till livets 80–20 regel. Om man för be-

slut använder tid, och tid ligger bakom översyn, kartläggning, framtagningar 

och utarbetningar, det finns 130 textdelar så lämnar det endast 20 procent 

för beslut. Jag skulle gärna se att den nya regeringen, som startar på måndag, 

svänger om det så att det är 20 och 80. Mera beslut, mera verkställighet, det 

är därför som ni har blivit valda. Med det vill jag inte säga att det inte krävs 

utredningar, kanske mera en genomgång av situationen och bara fatta beslu-

ten för tiden är mycket viktig. 
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Den andra helheten som jag ville fästa uppmärksamhet på är kortruttstra-

fiken. Jag ställer mig mycket positiv till parlamentariska kommittéer för att 

söka en gemensam, t o m total syn på politiska frågor som är av största vikt. 

Att sedan använda parlamentarismen i sammanhang där en kortruttstrafik 

har ett brett stöd antagligen från ena sidan av lagtinget till andra sidan av lag-

tinget så därför valde jag att förra veckan komma in med en finansmotion 

som endast satte en punkt att det ska vara färdigt inom åtta år, ingenting an-

nat. För mig är kortruttstrafik en ödesfråga för skärgården. Vi hörde Roger 

Janssons inlägg, vilket jag berömde. För mig är det ett investeringsprojekt 

som består av olika delar, det ska dras och det ska dras professionellt. För den 

parlamentariska delen har vi lagtinget och vi har regeringen däremellan. Jag 

tycker att det räcker. Jag är rädd, lantrådet Gunell, att det finns en gömd fara 

i att sätta in en annan hindrande faktor i tidtabellen. Lagtinget, regeringen 

och förvaltningen i det här skedet torde räcka för något som är rätt så klart 

för de flesta. 

Parlamentarisk kommitté för utveckling av självstyrelsen, ja. Parlamenta-

risk grupp eller kommitté för att se till skärgården, det är egentligen en fråga 

för hela Åland med turistströmmarna, det är kvalitetshöjande att bringa 

skärgårdstrafiken på en helt ny nivå och på ett sådant sätt som minskar 

driftskostnaderna. Ingen har egentligen vågat ta tag i vad det betyder, men 

det här är faktiskt en investering som kommer att betala sig tillbaka. 

Den tredje parlamentariska kommittén gäller förstås samhällsreformen. 

Om vi har en utgångspunkt att centern eventuellt vill se 16 kommuner på lilla 

Åland och socialdemokraterna, om jag inte missminner mig, skulle kunna ha 

en kommun. Ur finländsk synpunkt räcker det med en kommun när en 

kommun gärna kan vara +20 000 invånare. Jag hoppas på ett större mod, att 

man skulle sticka ut huvudet och inte gömma också den här frågan som 

lantrådet Gunell nämnde som regeringens fokus nummer ett. Man måste gå 

igenom situationen med dem som är berörda och se vilka härliga morötter 

som kan byggas in i den framtida behörigheten mellan landskapet och kom-

munerna. Man måste till och med delvis medvetet tvinga fram ett samarbete 

som leder till en samordning och som leder till nya strukturer. Jag anser att 

den situation som finns i skärgårdskommunerna, i Finlands minsta kommu-

ner för tillfället, där vi har en äldre kvot på 50, där vi ha försörjningskvot på 

100, vilket vårt västra grannland och hela Norden kommer att uppnå om 20 

år, är inte noterat tillräckligt. 

Mitt sista testamente till lagtinget gäller lantrådets Gunells löfte, ”jag 

kommer aldrig att glömma varifrån jag kommer”. Du har ett annat löfte om 

modernt ledarskap, det vill jag också se. Kom ihåg att det som är oroväckande 

är att skärgården har krympt i hundra år. Sedan finns det en oroväckande 

hastighetsökning i dess krympning. Det finns en oerhörd ensidig och riskfylld 

näringsstruktur som bör förstärkas samtidigt som den måste breddas.  

Jag ser fram emot att den nya regeringen startar sitt arbete, gör sitt arbete 

och i synnerhet, lantråd Gunell, väntar jag att se vad du tänker göra för skär-

gården. Tack så mycket.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag vill höra lite mer om ltl Grahns synpunkter på kortrut-

ten. Man kan väl säga att han gör en kort rutt i lagtinget den här gången, 

men det kanske blir långfart med tiden. Att skriva in att det ska vara 
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kortrutt inom åtta år, ja, men man kommer ändå inte fram till lösningen 

så enkelt. Det största hindret för att uppnå enighet är att man bl.a. inte i 

skärgården kan vara överens om hur trafiken ska utvecklas. Ingen vill ta 

ett helhetsansvar. Varje skärgårdskommun har sina specifika intressen 

som man driver. Samma har det varit delvis här i lagtinget. Det har inte 

funnits och det finns inte ännu en enhetlig uppfattning. Därför behövs 

det mera parlamentarisk styrka för att få till stånd en enhetlig bild. Då 

kanske vi inte ens behöver åtta år för att förverkliga det. 

Ltl Tom Grahn, replik 

Min åsikt är att de stora besluten måste fattas här. De stora besluten om 

verkställigheten måste fattas av landskapsregeringen. Det är så i verk-

liga livet, ltl Sundback, alla kan inte få allt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag vill tacka ltl Grahn för den sista upplysningen. Jag har hört om den 

förut, men nu vet jag att det är på det sättet.  

Men frågan kvarstår; hur ska denna kortruttstrafik se ut? Det är klart 

att så länge inte skärgårdsborna kommer överens och kan gå till kungs 

med en egen uppfattning så är det andra som fattar beslut för deras del 

och det är inte bra. En parlamentarisk grupp i lagtinget kunde kanske 

förmå sig till att fatta ett enhälligt beslut utan att man spelar ut olika 

skärgårdskommuner mot varandra, vilket det annars oftast resulterar i. 

Jag har hört den här debatten i bra många decennier, jag har varit med 

om många utredningar men ingen har kunnat säga var kortruttspro-

jektet egentligen ska sluta. 

Ltl Tom Grahn, replik 

Om vi tar de som representerar skärgården och de som kommer från 

skärgården så tror jag att vi inom lagtinget kan hitta en sådan enighet 

som eventuellt inte är lätt att hitta i skärgårdens sex kommuner. Det sätt 

som ett sådant här projekt går att genomföra är mycket enkelt; men äter 

en elefant i bitar.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Rauli Lehtinen 

Herr talman! Den nya landskapsregeringens program är verkligen en enda 

stor önskelista! Det liknar ett barns önskelista till Jultomten, men barnen 

brukar ändå ha någon måtta och någon sorts prioritetsordning.  

Programmet innehåller planer till mängder av olika utredningar, på 21 si-

dor hittar man ordet utreda och synonymer på totalt 18 ställen. Valslogan ”Vi 

jobbar mera” borde ha varit: Vi utreder mera. 

På miljöområdet syns allt detta speciellt tydligt. Allt som har tagits upp 

under de senaste 45 åren i miljöarbetet har man försökt få med, men skriv-

ningarna är ostrukturerade och saknar prioriteringarna. 

Klimatförändringen är det största hotet för miljön och människan. Behovet 

av kraftiga åtgärder mot utsläpp av växthusgaser är omfattande och akut. 

Energianvändningen och trafiken är de största utsläppskällorna. Vår matpro-

duktion och konsumtion har också viss, men mindre betydelse. Orden klimat-

förändring och växthusgas hittar man inte i programmet, dock en del skriv-
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ningar om åtgärder, vilka minskar växthusgaserna; såsom energieffektivise-

ring, förnyelsebar energi, ekologisk och närproducerad mat samt miljöbilar. 

Den nya regeringen önskar uppnå en större medvetenhet och påverka atti-

tyder i samhället, vilket man kan man läsa på sidan 15. Detta börjar väl bli 

något förlegat. Vi torde minnas vad Nya Ålands ledarskribent, Nina Fellman, 

skrev för inte så länge sedan: ”Vanliga medborgare vill att man ger dem klara 

och konkreta, motiverade mål och mellanmål för miljöarbetet, detta förväntas 

av politiker och ledare”.  

Regeringsprogrammet är alltså alldeles för ytligt utan konkreta åtgärdsför-

slag. Även om detta nämns i samband med övergödning av kväve och fosfor i 

Östersjön: ”Arbete med att förbättra vattenkvalitén måste bedrivas genom 

konkreta åtgärder”.  Vilka är dessa konkreta åtgärder? Kan den miljöansva-

riga ministern Carina Aaltonen ge oss svar?  

Arbetet för ett nytt vattenåtgärdsprogram påbörjas heter det också. Varför? 

Är det nuvarande inte så gott som heltäckande, väl beredd av tjänstemanna-

kåren och accepterad efter hörande av all berörda parter? Eller ska det bara 

utredas för utredandes skull? 

Frågan om avfallshanteringen utpekades av motståndarna som orsak till 

liberalernas brakförlust i valet. Avfallshanteringen nämns inte alls i det nya 

regeringsprogrammet. Minister Carina Aaltonen sitter i MISE-styrelsen. Hon 

föreslog på senaste stämman att Ålands Problemavfall Ab separeras från 

MISE. Betyder det kraftigt ökade personalkostnader? Vidare skulle PROANS 

avvecklas. Betyder det att hushållen igen får börja betala hanteringen av för-

packningsavfall? Tack.  

Ltl Tony Asumaa 

Herr talman, bästa kollegor! Inom idrott används uttrycket ”silly season” som 

en benämning för tiden mellan två säsonger, då klubbarna värvar nya spelare 

och spelare byter klubbar. Anledningen till denna benämning inom exempel-

vis fotbollen är att under denna period sprids rykten i media, bland support-

rar, bland spelare etc. om vilka spelare som kommer att spela i vilken klubb 

inkommande säsong. 

”Silly season” i lagtinget är nu för denna gång över. Vi vet vilka partier som 

kommer att ingå i regeringens lag och vilka partier som spelar i oppositionens 

lag.  Vi har också fått för oss presenterat namnen på de ministrar lantrådet 

Camilla Gunell har tagit ut i sin första femma.  

Lantrådet har också för oss alla presenterat sin speltaktik i form av rege-

ringsprogrammet samt vilka ministrar som spelar på vilka positioner. 

Ur regeringsprogrammet kan vi utläsa att speltaktiken är offensiv med 

höga ambitioner. Regeringspartierna vill gärna vinna matchen, som kommer 

att gå över högst fyra år, men vågar tyvärr inte i detta skede sig på en gissning 

med hur många mål. Detta har man meddelat att man gör först i samband 

med tilläggsbudgeten i mars 2012. 

Vi inom oppositionen har också en mycket bra laguppställning men tyvärr 

har vi inte lika många spelare i laget som ni i regeringspartierna. Därför kan 

vi inte i detta sammanhang tala om fair play. Men vi accepterar givetvis spe-

lets regler och är beredda att matchen blåses igång. 

Herr talman! Vad gäller regeringsprogrammet så tänkte jag beröra fem 

punkter. I programmet finns 47 olika punkter som är uppräknade.  
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Punkt 9 gäller hållbara finanser, där vi kan läsa att målsättningen är att 

förändra inkomst- och kostnadsstrukturerna så att debet och kredit går ihop. 

Det är bra, för annars blir det svårt att få en budget i balans. 

Regeringen vill ytterligare göra landskapets finanser läsbara för varje ålän-

ning. I mitt gruppanförande för liberalerna den 21 november i samband med 

budgetens remissdebatt poängterade jag just vikten av detta. 

Att det skulle vara så här lätt att få in skrivelser i regeringsprogrammet 

från oppositionssidan hade jag aldrig drömt om. Man får bara tacka. 

I regeringsprogrammet skriver man vidare att denna obalans snarast möj-

lig ska åtgärdas. De siffor som finns i regeringsprogrammet vad gäller eko-

nomisk balans är att vi konstaterar att budgeten är minus 17, 2 miljoner. 

I regeringsprogrammet har den kommande regeringen definierat ”snarast 

möjligt”. I detta program betyder det fem månader.  

Vad gäller punkt 10, investeringar, så skriver regeringen under rubriken 

kultur och kulturarv; ” satsningar i anläggningsprojekt inom kultur och kul-

turarv ska i första hand stöda utvecklingen av kulturturismen”. Vad gäller 

investeringen i ett besökscentrum i Bomarsund skriver man att man tar ny 

ställning till att eventuellt förverkliga detta år 2014. Tolkningen måste då 

vara att regeringen anser att besökscentret i Bomarsund inte stöder utveckl-

ingen av kulturturism och kulturarv. Om inte besökscentret i Bomarsund 

stöder utvecklingen av kulturturism och kulturarv, kvarstår då frågan vilken 

typ av anläggningsprojekt anser regeringen att gör det? 

Herr talman! I punkt 24, nolltolerans mot narkotika har man skrivit att 

man vill införa en nolltolerans. Det är en mycket fin text som vi alla omfattar. 

Här har landskapsregeringen mycket höga ambitioner och det lyfter jag på 

hatten för. 

Vi har under senaste tid kunnat läsa att polisen, inte på långt när, har de 

resurser för att ens bekämpa dagens nivå av droganvändning på Åland. För 

att visa respekt gentemot de poliser och tulltjänstemän som faktiskt varje dag 

gör allt för att minska droganvändningen på Åland med de knappa resurser 

de har så anser jag att regeringens målsättning kan vara något svår att uppnå. 

Om vi inte samtidigt kan rikta betydligt mera resurser till polisen och tullen. 

Om detta inte låter sig göras så vore det respektfullt mot dessa poliser och 

tulltjänstemän att skriva om målsättningen att lyda: "minimera narkoti-

kabrotten och -användningen genom ökad övervakning, skolning och en 

planerad fördelning av arbetsuppgifter för att möjliggöra genomförandet 

av denna målsättning".  

I punkt 34 behandlas idrotten. Den nya regeringen skriver i sitt program 

att idrotten inspirerar till en hälsosam livsstil. Där kan jag inget annat än att 

hålla med. Ordet idrott betyder oftast fysisk aktivitet i form av tävlingar med 

fastsatta regler. Personligen skulle jag ha föredragit att landskapsregeringen i 

sitt program istället poängterat motionens betydelse för vår hälsa, istället för 

idrott, där det endast är tävlingsresultatet som räknas. 

Regeringen skriver vidare att elitidrottare fyller en viktig bild som förebil-

der och inspiratörer för barn och ungdomar. Visst är det så, men de verkliga 

och viktigaste förebilderna för idrottande barn och ungdomar är alla de trä-

nare och ledare som på frivillig väg kväll efter kväll oberoende av väder och 

vind orkar inspirera och aktivera alla dessa barn och ungdomar. Jag tycker 

det är lite synd att regeringen helt missade dessa personer för de skulle ha va-

rit värda ett bättre öde. 
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Stora publika idrottsevenemang är god PR för Åland. Vad gäller regering-

ens aktiva medverkan som samarbetspartner vid utvecklandet av utåtriktade 

idrottsevenemang, så hoppas jag att man begränsar sitt aktiva deltagande till 

att vara en aktiv sponsor. 

Vad gäller polis och räddningsväsendet skrivs att; ”polisdelegationen ska 

enligt landskapsregeringen ersättas med en polisstyrelse för att effektivi-

sera polisens arbete”.  I ärlighetens namn har jag svårt att se hur polisens ar-

bete skulle bli effektivare av detta. För var behövs en polisstyrelse för en in-

rättning med 70-80 poliser? På fastlandet eller i Finland kan man motivera 

detta eftersom det finns 7200 poliser att styra och som är fördelade på 24 po-

lisinrättningar med en personal på ca 200-500 med undantag för Helsingfors 

med mycket mera tjänster samt centralkriminalpolisen på ca 700, skyddspo-

lisen, rörliga polisen samt polisyrkeshögskolan. Vi kan gott säga att vi spelar i 

en helt annan division här på Åland vad gäller polisen. 

Polisstyrelsen startades efter att länspolisavdelningarna lades ner i hela 

landet. Nu kommunicerar alla 24 polischefer, de landsomfattande enheternas 

chefer och polisyrkeshögskolans rektor direkt med polisdirektör Mikko 

Paatero utan mellanhänder.  

Polisstyrelsen i Finland innehar idag 200 tjänster. Allmänna opinionen har 

ifrågasatt var de alla tjänster behövs men de lär vara motiverat.  

I regeringsprogrammet kan vi tyvärr inte utläsa hur många personer man 

tänkt anställa till denna myndighet på Åland. 

Polisstyrelsen på Åland skulle sysselsätta sig själv med behov av ökade re-

surser eftersom den inte skulle kunna bestå av en till två personer utan en hel 

stab. Dessutom antar jag att lönekostnaderna skulle stiga eftersom inte vem 

som helst kan utnämnas till en polisstyrelse.  

I programmet kan vi vidare läsa att alla lagar gällande polisväsendet på 

Åland sammanställs till ett gemensamt regelverk. Det är positivt. Vi bör dock 

komma ihåg att alla lagar hittills har varit blankettlagar från Finland. Därför 

har det största dilemmat på Åland varit att dessa lagars ikraftträdande kom-

mit ett år i efterhand jämfört med Finland. Så kanske krutet i första hand 

borde sättas på att översätta blankettlagarna till åländska lagar och få dem 

snabbt i kraft istället för att försöka få ihop alla till ett enda regelverk? 

Rauli Lehtinen sade i sitt anförande att regeringsprogrammet var en lång 

julklappslista. Regeringsprogrammet har säkert i alla tider varit en jul-

klappslista. Jag som är ekonom gillar hårda paket. Regeringsprogrammet in-

nehöll dock för min del endast mjuka paket. Tack. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det är glädjande att höra att ltl Tony Asumaa tycker om 

hårda paket. Det är nog väldigt tydligt att det kommer att behövas hårda 

paket under den kommande perioden, vilket också beskrivs i regerings-

programmet.  

Det för mig också in på det som gjorde att jag begärde replik. Det 

handlar om besökscentret i Bomarsund. Ltl Asumaa har helt rätt i att 

det här kan vara en av de satsningar som man ska göra för att stöda be-

söksnäringen och turistnäringen på Åland. Men i det läget vi nu befinner 

oss i, där vi måste försöka att hushålla med resurserna så mycket som 

möjligt så ser vi att vi inte kan lova 3,5 miljoner i det här skedet. Vi vill 

se vad vi nu får för effekt av de åtgärder som vi i övrigt föreslår att ska 
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göras innan vi kommer tillbaka och kan göra den här typen av offensiv 

satsning på det här området. Det är förklaringen till det. 

Vad gäller skrivningen på idrottssidan så ser jag ledare och tränare 

som finns i det som beskrivs som goda förutsättningar. Har vi inte dem 

så finns det heller inte goda förutsättningar för barn och ungdomar.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Jag får tacka ltl Ehn, blivande utbildningsministern för de klarläggande 

förklaringarna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, herr talman! Först blev jag lite fundersam när jag hörde ltl Tony 

Asumaa nämna om polisens knappa resurser. Denna vecka sade kansli-

minister Roger Eriksson att resurserna finns inom polisen men det är 

fritt upp till polisen att fördela resurserna själva så att man inte från mi-

nisterhåll ska komma in och styra. Jag tyckte att det lät mycket besyn-

nerligt. Även från polisen har jag hört att man vill ha en politisk styr-

ning. Därför kan det också vara bra med en polisstyrelse, så att man 

kanske har något att säga till om också inom polisens arbete och kan ge 

politiska målsättningar.  

Ltl Asumaa nämnde motionsidrotten. Jag tar en bit ur handlingspro-

grammet där står: ” Tyngdpunkten i idrottspolitiken är att skapa förut-

sättningar för motion och idrott riktade till barn och unga”. Där har vi 

både barn, unga och motion med.  

Talmannen 

Tiden är ute!    

Ltl Tony Asumaa, replik 

Vad gäller det som ltl Winés sade om minister Erikssons uttalande så 

kan jag faktiskt inte stå för hans ord. Han måste stå för sina egna utta-

landen. 

Vad gäller polisstyrelsen så sade jag aldrig att jag var emot polissty-

relsen, jag var bara rädd att det inte blir en institution som föder sig 

själv, vilket gör att tjänster måste inrättas. Men jag kan tyvärr ha fel och 

det kan jag också erkänna. 

Ltl Göte Winé, replik 

Inte behöver ltl Asumaa tycka att det är synd att han har fel. Det är 

egentligen bra. 

Däremot blev jag lite fundersam när jag hörde ltl Asumaas kommen-

tar om att landskapsregeringen kunde gå in som sponsorer inom idrot-

ten. Jag hoppas att jag hörde fel eller missförstod. För där har vi PAF-

bidragen som ska bidra till verksamheter. Jag är definitivt inte för 

gräddfiler att vissa ska kunna få extra pengar utan det ska fördelas på ett 

rättvist sätt. Där tycker jag att ÅIF gör en bra insats, man ser verkligen 
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efter vad det är för verksamheter som ska ha bidrag och att föreningarna 

samtidigt uppfyller kravet med alkohol- och drogpolicyn. Det är något 

som jag anser att är viktigt och att man verkligen tänker efter. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Vad gäller sponsorering så kan vi läsa här att man ska vara med där id-

rottsevenemang ger positiva effekter för landskapet Åland. Med det me-

nar jag att jag hoppas att man inte är med och arrangerar utan att man 

begränsar sitt deltagande till att ge pengar för att evenemangen ska 

kunna förverkligas. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik  

Tack, herr talman! Det var angreppet på polisstyrelsen som jag tänkte 

hålla mig till. Det förvånar mig lite. Vi har idag en rådgivande polisdele-

gation som leder polisen. Ovanför styrelsen har vi den ledande politi-

kern, ministern, ingen finns däremellan. Det finns inget bollplank, ingen 

kompetens eller speciell grupp som kan bistå polismästaren i ledningen 

av jobbet. Är detta bra? Är det okej? Polisdelegationen idag är ju tillsatt 

av kommunerna. Det är t.ex. Finström som väljer en representant och 

det ett hopplock av olika människor. Många gånger är styrelsen kompe-

tent ändå. Men är det verkligen det här som ska leda unika Ålands po-

lismyndighet? Vi måste komma ihåg att vi pratar om Ålands polismyn-

dighet, det har ingenting med finska polismyndigheten att göra i det här 

sammanhanget. Man behöver inte titta på polisstyrelsen i Finland, glöm 

det! Vi tittar på svenska polisstyrelsen när vi pratar om polisstyrelsen 

just nu. Vi kanske tittar på Ålandsbankens styrelse, vi tittar på den for-

men av styrelse. Det ska vara en styrelse av landskapsregeringen tillsatt 

så att ministern, istället för att sitta på möten själv, väljer ut en grupp 

kompetenta personer som har polisens förtroende så att man har sam-

arbete däremellan.  

Det förvånar mig verkligen att man väljer den punkten som det 

sämsta i det här programmet. Det här är till för att ge en stödfunktion åt 

poliser och för enskilda polismän som kan vända sig till polisstyrelsen 

och diskutera saker och ting. Jag tror att det skulle vara bra.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Ltl Åke Mattsson, som gammal polis, vet säkert mycket mera än mig om 

detta. Det som jag har tagit reda på vad gäller polisstyrelsen och det jag 

sade så hoppas jag att det inte blir en myndighet som anställer sig själv. 

Vi behöver komma ihåg, ltl Mattsson, att lagarna vad gäller polisen 

kommer alla från Finland och är blankettlagar till största delen. Att 

tänka vad som ska höra till Sverige tror jag kanske blir lite praktiskt 

svårt.  

Ltl Åke Mattsson, replik  

Tack, herr talman! När det gäller polisens lagstiftning så stämmer det 

nog inte riktigt. Vi har egen polislag på Åland. Däremot gäller förunder-

sökningslagen, tvångsmedlingslagen här osv. Men polislagen och lagen 

om Ålands polismyndighet är de facto åländska. Det är ganska centrala 
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lagstiftningar i det här sammanhanget. Jag protesterar vilt emot det för 

jag anser att det kanske inte är tillfredsställande alla gånger när det är så 

mycket förundersökningsåtgärder där.  

Om man ska återgå till nolltoleransen mot narkotika så tycker jag att 

det är en vision som vi ska ha. Jag förstår inte kritiken mot att man ifrå-

gasätter det. Vi ska inte tolerera att det finns narkotika. Man ska alltid 

angripa narkotika, polisen ska ingripa i varje fall. Det är polisledningens 

skyldighet att se till att det finns resurser så man kan angripa varje fall 

av narkotika.  

När vi i den narkotikaparlamentariska gruppen frågade om man ville 

ha mera resurser så svarade de facto polismästaren nej. Samtliga som vi 

tillfrågade om mera resurser behövdes så var svaret nej. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Jag förbehåller mig rätten att inte svara på den repliken för att ltl Matts-

son bytte ämne mitt i sitt replikskifte.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det var ett frejdigt anförande. Jag uppskattar ltl Asumaas in-

tresset för det polisiära. Det är ett viktigt lagarbete som vi har framför 

oss, att tillsammans och gemensamt arbetar för att få bollen i mål.  

Lagen om polisdelegationen avser vi och aviserar i det här program-

met att se över. Är det på bästa möjliga sätt idag eller kan man kan göra 

förbättringar för att stärka polisens arbete och också öka kontaktytorna 

mellan den verkställande polisen och politikerna? Lagen om polisen är 

delad på finsk och åländsk lagstiftning och tillämpningen av dessa båda 

lagar kan ibland vara svår och den måste vi också se över.  

Vad beträffar hårda eller mjuka paket så föredrar jag de mjuka.  

Talmannen 

Tiden är ute!    

Ltl Tony Asumaa, replik 

Jag får tacka ltl Gun-Mari Lindholm för dessa klargöranden.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Christian Beijar 

Herr talman! Socialdemokraterna stöder till fullo regeringsprogrammet. 

Gruppledare Barbro har hållit ett övergripande anförande om programmet, 

ett anförande som jag tycker att var alldeles utmärkt. Mina synpunkter på 

programmet berör främst det området som ligger mig varmt om hjärtat, soci-

al och hälsovården. Mina synpunkter här är mera av detaljnatur.  

Social- hälso- och sjukvård berör alla, är högprioriterat för alla och alla be-

tonar vikten av en god vård, skola och omsorg.  Regeringsprogrammet beto-

nar trygghet och att målet för socialpolitiken är alla människors lika rätt till 

trygghet under livets alla skeenden. 
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Jag tycker det är bra ja t.o.m. ett obligatorium att man följer upp ÅSUB:s 

rapport ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet”. För den rapporten berör 

de allra svagaste i vårt samhälle, de människor som lever under den relativa 

fattigdomsgränsen. Man kan säga att deras röst är svag och deras synlighet 

obefintlig. Deras livssituation måste förbättras.  

Att garantera likvärdig behandling när det gäller social service borde vara 

en självklarhet. Men på grund av komplicerad lagstiftning, avsaknad av direk-

tiv och dylikt har det många gånger varit svårt att garantera. Därför välkom-

nar jag skrivningen i regeringsprogrammet att när egen lagstiftning genom-

förs så ska man också ta fram tillämpningsdirektiv vid behov. Det har saknats 

ute i kommunerna och gjort tillämpningen av lagstiftningen många gånger 

svårtolkad.  

Att resursen över tillsynen över den lagstadgade verksamheten förstärks 

vid landskapsregeringens social- och miljöavdelning välkomnar jag. Det är en 

absolut nödvändighet. 

Herr talman! Det är bra att det klart och tydligt framgår av regeringspro-

grammet att landskapets riktning är att minska sin serviceproduktion snarare 

än att utöka den med uppgifter som idag produceras av kommuner och 

kommunalförbund. Att landskapsregeringen får en klarare tillsyns och över-

vakande roll. Huvudmannaskapet som berör barnskyddet, handikappser-

vicen, missbrukarvården och specialomsorgen bör också i fortsättningen vara 

i kommunal regi. Det är en kommunal uppgift. Hur man sedan finner den op-

timala lösningen för att kunna garantera likvärdig socialservice inom dessa 

specialområden för hela Åland är naturligtvis inte löst i.o.m. detta. Det fram-

hålls ju också i regeringsprogrammet att den sociala sektorn är mycket cen-

tral i den kommande samhälls- och servicereformen. En av lösningarna som 

nämnts är ju att vissa delar kan skötas av värdkommun; det som idag kan 

motsvara värdkommun är där Mariehamns stad är huvudman för exempelvis 

missbrukarvården och ungdomsfältarverksamheten.   

Idag mår många barn och unga psykiskt dåligt. Barn- och ungdomspsykia-

trin har ett högt arbetstryck. Därför är det motiverat, som framgår av rege-

ringsprogrammet, att barns och ungdomars hälsa och psykiska välbefinnande 

prioriteras högt. Det gäller inte enbart behovet av ökad tillgång på skolhälso-

vårdspersonal utan också resurserna inom barn- och ungdomspsykiatrin. 

Våld i alla former måste på olika sätt bekämpas. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Ltl Beijar talade om social trygghet för alla och då 

står det här; ”utgående från kommunernas behov tar landskapsrege-

ringen fram tillämpningsvisningar när egen lagstiftning genomförs”. 

Betyder det här att vi får olika förhållanden mellan olika kommuner när 

det gäller vilken rätt man har till service? Då är det här otryggt.  

Ltl Christian Beijar, replik  

Herr talman! Jag uppfattar inte skrivningen på det sättet som ltl Sund-

blom uppfattar det. Det är snarare så att tillämpningsdirektiven utgår 

ifrån lagstiftningen, hur kommunerna ska tillämpa den här lagstiftning-

en. Tidigare för många år sedan när landskapet inte hade lika stor lag-

stiftningsbehörighet på det här området så kom socialstyrelsen med till-

lämpningsdirektiv, hur det skulle tillämpas. Nu har det här under 
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många år legat efter. Därför har kommunerna ett klart och tydligt behov 

av att få tillämpningsdirektiv på hur lagstiftningen ska tillämpas.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Man kan läsa lite olika; ”utgående från kommunernas behov”.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé 

Tack, herr talman! Först kan jag inte undvika att ge svar på det förra replik-

skiftet där ltl Torsten Sundblom undrade om tillämpningsanvisningarna. Det 

ska bli lika för alla, som ltl Beijar sade. Nu har man kunnat tolka lagarna olika 

i kommunerna och det har blivit en ojämlik bedömning. Därför ska man nu 

ha tillämpningsanvisningar på hur man tillämpar lagen och hur man ska gå 

tillväga. Det blir mera konkret för t.ex. socialsekreterarna i kommunerna hur 

man tillämpar en ny lag. Jag tror att det har varit mycket diskussion kring 

detta efter att barnskyddslagen kom. Kanske minister Sjögren kommer in på 

detta senare. Det har varit ett flertal utbildningstillfällen också om hur man 

konkret ska gå tillväga och tolka lagen.  

Herr talman! Det här är ett program som är framåt med stor framtidstro, 

fick jag en dag höra. Visst var det en lagtingsledamot från ett av de fyra rege-

ringspartierna som sade så, men jag håller med. De som har förhandlat fram 

det här regeringsprogrammet har gjort att riktigt bra regeringsprogram som 

sprider positivism kring sig. Samtidigt är det viktigt att tänka på att ett poli-

tiskt program ska staka ut vägen framåt. De konkreta detaljerna och delmålen 

kommer senare men då behöver tjänstemännen med sin sakkunskap vara 

med. 

Herr talman! Jag kommer att fokusera mig på två områden i det här pro-

grammet. Det är föga överraskande att det kommer att handla om social- och 

utbildningspolitik. Det gläder mig extra att under rubriken nolltolerans mot 

narkotika det nu står att det ska finnas en samordnare som får ansvaret att 

förverkliga det alkohol- och narkotikapolitiska programmet. Jag säger äntli-

gen! Den förra regeringen tog bort samordnaren år 2009. Regeringen tidigare 

som bestod av centern, dåvarande frisinnade och vi socialdemokrater tog 

fram en framåt offensiv narkotikapolitik och anställde bl.a. en samordnare 

under ansvariga ministern Harriet Lindemans ledning. Vi startade projektet 

”Rensa Åland” som flera i den så kallade operativa gruppen idag saknar och 

frågar efter. Från operativa gruppen har man hört förfrågningar efter både 

projektet ”Rensa Åland” och man har även frågat efter tjänsten som samord-

nare. 

Det här är två saker som jag hoppas att man under den här mandatperi-

oden ska kunna åstadkomma, dvs. samordnaren och ett projekt med krafttag 

mot narkotika och även mot ungdomsfylleriet, vilket man inte får glömma 

bort. 

Nu några ord om utbildningspolitiken. Här finns mycket bra skrivningar, 

framförallt rubriken; utbildning för morgondagens behov. Det kanske gör att 

man ser vilket utbildningsbehov som behövs i framtiden och att man inte kör 

samma yrkesutbildningar år efter år. Som jag nämnde i mitt anförande under 

budgetdebatten så det som oroar mig är de ungdomar som i grundskolan får 

mycket stöd men inte sedan får samma stöd i gymnasialstadiet och därför 
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riskerar att inte klara av sin gymnasieutbildning. Det ungdomarna riskerar 

sedan att hamna i ett utanförskap och då är det jättesvårt att få in dem igen. 

Sedan ser jag fram emot att man ser över möjligheterna och behovet för att 

resurserna för stödundervisningen samordnas och förbättras. Där tror jag att 

det finns vinster, både ekonomiskt och kvalitativt. Den ekonomiska vinsten är 

i så fall för kommunerna. 

Yrkesutbildningen status höjs, det är bra och behövligt. 

Ungdomarna börjar ta för sig mera och mera. I höstens val tyckte jag fak-

tiskt att det var ungdomarnas val. Jag minns inte att det på länge skulle ha 

funnits så många duktiga politiker. Framförallt tycker jag att man har sett 

mer av det i just detta val. Man har sett på många av dessa frågor också ur ett 

ungdomsperspektiv. Flera ungdomspartier har visat upp sig och att det finns 

möjlighet till en helt ny ungdomsdebatt, som man kanske har saknat tidigare. 

Nu under den här mandatperioden fortsätter förra regeringens ungdoms-

arbete där bl.a. ett ungdomspolitiskt program tas fram. Det är bra att vi bör-

jar se hur vi kan utveckla ungdomspolitiken i framtiden.  

Herr talman! Även om det nu är mindre än en månad till julafton så är det 

här inte någon önskelista. Man bara säger vad man vill ha in och så är det 

där. Ltl Rauli Lehtinen nämnde att det var en barnjulklappslista. Jag kan er-

känna att det till och med har varit så hårt att inte ens jag har fått med allt 

som jag har velat, utan bara lite. Det här är en bred regering både politiskt 

och mandatmässigt och då är det ingen hemlighet att det sker kompromisser. 

Vi har haft en regeringssonderare som har varit lyhörd i förhandlingarna och 

lett regeringsförhandlingarna med en stor finess, tillsammans med de övriga 

partierna på ett bra sätt. Det gör att även om man som parti inte har fått med 

allt så är man tacksam för att man får vara med på denna fyraårs resa, en resa 

som ändå innebär stor framtidstro och som styrs av en bra ledare med en bra 

besättning ministrar. Tack, herr talman.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! När det både gäller barnskyddslagen och handikappser-

vicelagen så finns det omfattande tillämpningsdirektiv som används och 

som man har mycket nytta av. När det gäller samordnaren av alkohol- 

och drogfrågor så gällde anställningen två år och samordaren skulle 

sätta igång det nya alkohol- och drogpolitiska programmet. Den här 

landskapsregeringen får ta ställning till hur man gå vidare, men det var 

just för att komma igång med programmet.  

När jag har sammanställt vad vi har gjort under de här åren inom al-

kohol- och drogpolitiken så är det väldigt, väldigt mycket, speciellt inom 

det förebyggande arbetet. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, herr talman! Det var det som jag sade, minister Sjögren, att till-

lämpningen togs fram inom barnskyddet, men det var bara ett förtydli-

gande. Ltl Sundblom trodde att det skulle bli en ojämlikhet med till-

lämpningsanvisningar. Det är snarare så att det ska bli lättare hur man 

går till väga.  

Minister Sjögren är nöjd med alkohol- och narkotikaarbetet och vad 

som har skett i det förebyggande arbete. Ja, mycket kanske är från det 

operativa. Jag kan säga, efter att jag har suttit i den operativa referens-
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gruppen, att jag ät också rätt så besviken. För jag tycker att det inte har 

hänt någonting. Vi har inte ens haft resurser till sekreterare. Minister 

Sjögren vet om min besvikelse där. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det som skiljer mig och ltl Göte Winé är att jag kanske har 

haft en något mera dämpad profil i de här frågorna. Också jag har 

ganska stor erfarenhet tack vare mitt tidigare yrkesliv. Jag kan nämna 

att vi gjorde en kraftsamling för barn och ungdomars psykiska hälsa. Vi 

tog fram en tonårsbok, vi gav ut en broschyr om föräldrastöd, vi har in-

fört ämnet livskunskap i skolan och vi har sett på barn och ungdomars 

bästa både i barnomsorgslagen och i ÅHS-lagen. Så väldigt, väldigt 

mycket är gjort, men för den skull är inte arbetet klart. Arbetet fortgår 

och det är jag säker på att nästa landskapsregering fortsätter med också.  

Ltl Göte Winé, replik 

När minister Sjögren nämnde att hon hade en mer dämpad profil än mig 

så kan jag informera att jag också har hållit en dämpad profil. Jag har 

valt det eftersom jag själv har arbetat inom branschen. Jag ville inte att 

det skulle bli för mycket politik inblandat i arbetet. Listan som Katrin 

Sjögren räknade upp vad personalen här har tagit fram och som jag 

sade, operativt har det varit ett bra arbete från personalen och framför-

allt ifrån tredje sektorn. Vad är det politiska där? Jag ser att minister 

Sjögren har taltur efter mig, det skulle vara intressant att höra. Nämn 

inte broschyrer och böcker utan vad man vill man politiskt. Vilka lagar 

är för det förebyggande arbetet eller mot narkotikan? Vi hade inte ens 

en sekreterare.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Politiskt har vi tagit fram eget material till åländska barn 

och ungdomar och till åländska föräldrar. Det har gjorts på socialvårds-

byrån, det var en direkt beställning därifrån. 

När det gäller lagstiftning så kan man t.ex. ta barnomsorgslagen. Där 

lagstiftade vi om att barn som riskerade att bli marginaliserade ska ha 

rätt till specialbarnträdgårdslärare. I ÅHS-lagen finns det en egen para-

graf som säger att man ska ta hänsyn till barn och ungdomar som har 

psykiskt sjuka eller missbrukande föräldrar. Vi fogade också till att man 

ska tillämpa drog- och alkoholprevention inom ÅHS. Det finns en upp-

sjö av frågor. Jag vet att det har varit väldigt, väldigt svårt att tillfreds-

ställa de här rösterna. Jag vet att arbetet måste fortsätta, men jag skäms 

inte för det som är gjort. 

Ltl Göte Winé, replik 

Det första som nämndes är en bok, material som tas fram, det är bra. 

Barnomsorgslagen, visst kanske den var bra för någon. Men jag överlag 

att lagen är en försämring för de åländska familjerna. Där kan vi disku-

tera den subjektiva vården. 

Sedan har vi barn- och ungdomspsykiatrin där man skulle fokusera. 

Det är en jättefin skrivning, men vad hände? Man lade in en skrivning 

men det kom inte några mer resurser, om jag har förstått det rätt, och 
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det är en frustration. Jag har till och med hört att det har blivit betydligt 

svårare för unga just inom den här gruppen att komma till psykiatrin. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Alkohol- och narkotikapolitiska programmet som 

Göte Winé förtjänstfullt var inne på så det är programmet som egentlig-

en ska ge tyngden i narkotikapolitiken framöver. Det har framförts att 

det kanske fattas lite. Det finns inte så mycket innovativa åtgärder i pro-

grammet nu. I och med att det här ligger bakom hörnet, det har redan 

processats en bit och det kommer också politiskt att processas här i sa-

len längre fram och i den debatten kommer det att finnas ganska tydliga 

åtgärder.  

Ltl Göte Winé, replik 

 Tack, herr talman! Det har därför som jag sade i början att programmen 

här visar vägen. Delmålen på vägen ska man hinna göra senare med 

tjänstemännen, det är ingenting som man tar fram och presenterar här. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag hoppas också att projektet ”Rensa Åland” kom-

mer med. Jag kritiserade det tidigare, men i vissa former är det stor ef-

terfrågan på det och man vill gärna ha det. Där är vi överens. 

Ltl Göte Winé, replik 

Ja, helt klart ett nytt projekt. Däremot hoppas jag att man kanske ger 

projektet ett nytt i namn för att visa att det har hänt saker under de här 

åren. Då behöver man också förnya och se på möjligheterna. Minister 

Harriet Lindeman ledde projektet otroligt bra då. Jag hoppas att det blir 

lika bra och att även de som jobbar på fältet ska få lika mycket att säga 

till om den här gången. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Margaret Lundberg, replik 

Jag tänkte lite höra vad ltl Winé tycker om när det står att tilläggsdirek-

tiven tillämpas när egen lagstiftning genomförs. Det är säkert väldigt 

nödvändigt att ha dem just då. Faktum är att vi inom sociallagstiftning-

en har blankettlagar och vi tar väldigt mycket från riket. Det som jag har 

diskuterat med socialsekreterarna så har de tyckt att det är väldigt bra 

att man tar en stor del därifrån för det här är väldigt svår och komplice-

rad lagstiftning. Jag har också noterat att man inte heller har räknat upp 

när man vill ha egen lagstiftning. Man har nog sagt att de sektorer som 

är viktiga att ha med fulltextlagar är; miljö, utbildning, kultur och andra 

sektorer och sådana som är viktiga för ålänningarna i deras vardagsliv 

och som kräver särskilda lösningar. Om någonting är viktigt för ålän-

ningarna så är det väl det sociala, vilket man inte ens har nämnt i det 

här. Jag bara funderar lite. 
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Ltl Göte Winé, replik 

Angående den första frågan om tillämpningen av egna lagar, när det gäl-

ler blankettlagarna så får man ganska bra tillämpningsanvisningar från 

socialstyrelsen och även från kommunförbunden. Då ska väl inte vi göra 

samma sak. Det kommer även på svenska. Jag har förstått att socialsek-

reterarna är nöjda. Det är inte något bekymmer när det gäller blankett-

lagarna. Det är en viktig sak på det viset. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Katrin Sjögren  

Herr talman! Det känns faktiskt lite malplacerat att komma med min input 

nu när inte vare sig lantrådet eller social- och miljöministern är här.  

Det här är styrdokumentet som ska leda landskapspolitiken i fyra år. 

Mycket av det som står programmet kan man ifrån liberal synvinkel omfatta. 

Det är inte speciellt mycket som är kontroversiellt eller överraskande. Det in-

nehåller generella skrivningar som är allmängiltiga och det är svårt att tycka 

annorlunda eller ens veta vad man ska tycka. 

Lantrådets presentation igår var vältalig och välformulerad. Men de områ-

den som lantrådet själv ska ansvara över nämndes knappt alls; svenska språ-

ket, självstyrelsen och EU-frågorna. 

Medborgarpaneler är ett annorlunda grepp för dialog med ålänningarna 

och det är bra. Den förra landskapsregeringen hade sina kommunrundor som 

var välbesökta, väckte intresse och det är mycket viktigt att kommunicera. 

Det är också bra att landskapsregeringen fortsätter med ramprogram och 

handlingsplan för jämställdhet. 

Enligt handlingsprogrammet måste förändringar i miljö och samhället 

kunna följas upp och mätas för att en hållbar utveckling ska kunna uppnås. 

Man tänker fortsätta med hållbarhetsredovisningen, som jag tolkar det och 

det är också bra. Hållbarhetsmål och strategier finns både när det gäller 

energi- och klimatfrågor, avfallshantering och vatten- och havsmiljö. Det kan 

säkert fogas till ett dokument och utvecklas. 

Samhällsreformen brådskar verkligen. Det är ett mycket omfattande arbete 

som garanterat kommer att stöta på patrull. 

Kommunvistänkandet identifierar inte längre medborgarnas vardagsbe-

hov. Men landskapsregeringen gör ett kardinalfel om man lämnar äldre-

omsorgen utanför. Äldreomsorgen nämndes inte i de sociala områdena som 

räknades upp och det är ett stort bekymmer. Det är där som vi har den stora 

kostnadsutvecklingen och där skulle det också finnas behov av ett stort sam-

arbete.  

Den avgående landskapsregeringen har under drygt ett år haft en arbets-

grupp som har kartlagt demensvården på Åland. Man kan redan nu konsta-

tera att det skiljer sig betänkligt i kommunerna. Det är en jättestor skillnad på 

vilken demensvård man erbjuder.  

Tillväxtråd låter spännande. Det är bra att satsningen på kvinnligt företa-

gande fortsätter. Det är ett av mitt hjärteområde och käpphäst. 

Att revidera arbetsmarknadslagstiftningen är välkommet, den lagen är ef-

tersatt. 
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Demilitariseringspolicyn är i princip färdig och likaså integrationslagen. 

Det nya lagtinget kan snabbt sättas i jobb.  

När man ser på investeringarna så skjuter man Bomarsund på framtiden. 

Man tänker ta ny ställning år 2014. Samtidigt skriver man under kulturstyck-

et att investeringar på kulturområdet som främjar turismen ska prioriteras. 

Jag har respekt för det som man väljer att göra, men jag vet också vilket 

enormt arbete som man har gjort i Sunds kommun. Man manglade det ge-

nom styrelsen, man manglade det genom fullmäktige och man fick till stånd 

ett avtal. Nu riskerar allt att falla platt. Jag tror att man blir väldigt, väldigt 

besviken i Sunds kommun.  

Några ord om miljön. Skyddsområden för vattentäkter är ett pågående ar-

bete som måste fortsätta. I handlingsprogrammet står att ett nytt vattenåt-

gärdsprogram ska tas fram. Det tycker jag att är fullständigt att kasta ut bar-

net med badvattnet. Vi lagfäste vattenåtgärdsprogrammet. Vi lagfäste att 

programmet ska revideras med jämna mellanrum. Vi ska rapportera till EU 

om hur det går med det åländska yt-, grund och havsvattnet. Det finns alla 

möjligheter att revidera gällande åtgärdsprogram. Vi är ålagda att revidera 

programmet och rapportera hur arbetet med Östersjön framskrider. 

Jag saknar skrivningar, vilka jag hade hoppats på, om övergripande plane-

ring, strandskydd. Det arbetet borde gå vidare. Det är en väldigt, väldigt an-

gelägen fråga för Åland. 

En revidering av avfallslagen är också nödvändig. Jag blev mycket förvå-

nad när jag inte hittade en skrivning om en ny avfallslag. En skrivning om 

producentansvaret finns dock. Medicinen för ett bättre fungerande producen-

tansvar är att göra behörighetsöverföring. Eller att ändra den åländska lagen 

så att den harmoniserar med den finska lagstiftningen och få till stånd en 

överenskommelseförordning. Avfallslagen i Finland träder ikraft under våren 

och nya förordningar om framförallt producentansvaret är inte färdiga ännu. 

Fortsatt fokus inom miljöområdet är energi- och klimatfrågor och havs- 

och vattenmiljön, det är viktigt och bra. Men jag saknar två nya viktiga stek-

heta miljöfrågor. Det ena är biologisk mångfald. Den accelererande förlusten 

av biologisk mångfald är minst lika alarmerande som varje framtidsscenario 

för klimatförändringarna. Den biologiska bufferten minskar och ekosystemen 

blir allt mera instabila.  

Det finns också skrivningar som gör att man blir fundersam; ”skyddsjakt 

kan vid behov utökas”. Skyddsjakt på vad, skarv, lo, vildsvin eller björn? Hur 

kan man slentrianmässigt skriva så i ett handlingsprogram? En översyn av 

naturvårdslagen och naturvårdsförordningen skulle behövas just för att 

trygga den biologiska mångfalden. 

Den andra stekheta miljöfrågan handlar om att begränsa kemikalier i våra 

liv, att inom miljöpolitiken arbeta för en giftfri vardag. De senaste 50 åren har 

världens kemikalieproduktion ökat från 7 miljoner ton till över 400 miljoner 

ton per år. Barn har rätt att få en giftfri vardag. 

Några ord om hälso- och sjukvården och socialvården. En viktig patient-

grupp är patienter med psykiska diagnoser. Det är en patientgrupp som har 

mycket svårt att hävda sina rättigheter. Åland behöver en mentalvårdslag. 

Jag utgår ifrån att landskapsregeringen ser till att den reform som gjordes 

med utkomststödet behålls. Nu görs justeringar i riket. För att målet med att 

kompensera för högre livsmedelskostnader inte utplånas behöver utkomst-

stödslagen revideras. 
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Beträffande alkohol- och drogpolitiken är det bra att både på tobakslagen 

revideras och promillehalten nu äntligen sänks. Jag kan bara gratulera till att 

man fick fram en sådan skrivning i programmet. Det är en sak som jag har ve-

lat ha väldigt, väldigt många år. Ett nytt alkohol- och drogpolitiskt handlings-

kraftigt program ska tas fram och det ser jag fram emot. 

Skrivningen om samarbete mellan hemvård och hälso- och sjukvård slår in 

öppna dörrar. Vi har ett sådant samarbete. Varför skriver man så här? Vi 

t.o.m. lagfäste det i ÅHS-lagen. I dagsläget är tio kommuner med. Att ha den 

här skrivningen med är att slå in öppna dörrar, tycker jag.  

Det här var helt kort. Jag får återkomma i andra sammanhang till utbild-

nings- och kulturpolitiken. De flesta vill gå hem nu. 

Avslutningsvis, herr talman, det har varit mycket hårt arbete under de här 

fyra åren. Det har varit intressant, utmanande, lärorikt och spännande. Kun-

skapen i förvaltningen är otrolig och med de knappa resurser som finns trol-

lar man i princip med knäna så gott som dagligen.  

Från lagtingsbänken tänker jag vinnlägga mig om att föra en kreativ, kon-

struktiv och liberal oppositionspolitik. Men jag kommer aldrig, aldrig att kri-

tisera tjänstemän på det sätt som jag tycker att förekommer alltför ofta i lag-

tinget. Jag önskar den nya landskapregeringen lycka till. Jag vill avsluta med 

att citera Gunnar Jansson; ”tjäna folket”!  

Vtm Roger Jansson, replik 

Herr talman! För snabbt får inte social- och miljöminister Katrin Sjö-

gren avgå, så att hon lämnar talarstolen att omedelbart. Jag vill för vår 

del framföra ett tack för de här fyra åren. Det har varit en mycket enga-

gerad, kunnig och ambitiös minister som vi har haft på den här posten. 

Tack för det! 

När det gäller äldreomsorgen, som jag själv är på väg att gå in i, så har 

jag känt ett särskilt ansvar i regeringsförhandlingarna och formulering-

arna för att skulle bli rätt. Minister Sjögren sade att det inte står något 

inskrivet om detta område när det gäller samhällsservicereformen. Ked-

jan i omsorgen om de äldre finns angivet på sidan 14 under omsorg och 

stöd till de äldre. Det här ska sedan gripa in i den modell som under 

2012 parlamentariskt ska tas fram för hur samhällsservicereformen ska 

se ut. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! I hela socialvårdens utveckling är äldreomsorgen det 

största kapitlet och den största utmaningen. Men det nämndes inte i de 

här specialomsorgsområdena som man hänvisar till i handlingspro-

grammet, så därför min oro. Vi behöver absolut samarbeta när det gäller 

äldreomsorgen också. 

Jag får tacka för berömmet. Jag får igen citera, den här gången ska jag 

citera Mårran; "jag kommer tillbaka”. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag noterar att minister och sedermera ltl Katrin Sjögren 

redan är tillbaka. Välkommen hit! 

Orsaken till att några specialområden inom socialvården nämns sär-

skilt under samhällsreformen är att de är små begränsade områden som 

man omedelbart måste göra någonting åt för att kunskapen runt om i 
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kommunerna ställevis är för svaga. Däremot är äldreomsorgen, precis 

som minister Sjögren sade, ett så väldigt stort område så att vi måste 

försöka hitta modell som vi brett kan vara överens om och sedan jobba i 

den riktningen. Medan nödvändigheten av åtgärder finns nämnda under 

omsorg och stöd till äldre, där både kommunernas omsorgsansvar och 

landskapets hälso-och sjukvårdsansvar nämns och vävs in i varandra. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

 Minister Katrin Sjögren, replik 

Det finns ett specialområde inom äldreomsorgen som man borde ha 

med. Vi pratar om specialomsorg, missbrukarvård och barnskydd. Men 

en annan utsatt grupp som har svårt att göra sig hörda är de demens-

sjuka och deras anhöriga. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Herr talman! Minister Sjögren nämnde jakt, fiske och skyddsjakten som 

inte var preciserad. Regeringen nämner också i sitt program att man ska 

harmonisera jakttiderna med vår omgivning. Jag har studerat jakttider-

na för jag har jaktkort på fastlandet och även på Åland och tiderna är 

rätt harmoniserade. Det enda som jag inte kan hitta här är jakt på rå-

djursbock på våren. Skulle regeringen framöver kunna precisera att det 

handlar om detta när man pratar om harmonisering?  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag tycker faktiskt att det var en av de mest anmärknings-

värda skrivningarna i handlingsprogrammet eftersom man inte motive-

rar det mera. Alla djur som inte finns i jaktlagen är fridlysta. Ska man 

bedriva skyddsjakt så kan det gäller enskilda individer, ett lodjur, en 

varg eller en björn som t.ex. har börjat riva får. Då finns det i lagstift-

ningen att man idka skyddsjakt. En generell skyddsjakt är kanske inte 

det som man i första hand förespråkar. Jag vet om den här debatten som 

har varit med lodjur och det trycket som finns från delar av jägarkåren. 

Men, lodjuret hör till den åländska fanan. Det är ett sundhetstecken att 

lodjuret har kommit tillbaka till den åländska faunan. Blir det bekym-

mer så måste vi ta ny ställning till det. Men vi är långtifrån en stor och 

etablerad lodjursstam på Åland.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Christian Beijar, replik 

Herr talman! Jag vill också från socialdemokraternas sida framhålla att 

vi har upplevt att minister Sjögren har varit en engagerad social- och 

miljöminister. Det tackar vi för. Jag, som just har lämnat socialarbetar-

skrået, kan säga att man har upplevt samma sak från fältet. 

Herr talman! Jag begärde replik för att minister Sjögren tog upp ut-

komststödet. Det är väldigt att man arbetar just för en grupp som i vårt 
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samhälle är mycket eftersatt och som också behöver mycket stöd. Jag 

lovar att utkomststödslagen kommer att revideras. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det låter bra. Det här låter lite som en begravning eller en 

nekrolog, speciellt från socialdemokraterna har jag inte fått så där jät-

temycket erkänsla. Men, det är bra när arbetet uppskattas. Tack. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson  

Herr talman! Det blev långt förra gången så jag hann aldrig in på den sociala 

sidan som jag tänkte beröra lite. Jag tänkte också kommentera det som 

lantrådet Gunell tog upp här i sitt anförande. Det var ju väldigt allmänt hållet 

om släckta lampor osv. Jag vet att kollegan Aaltonen sade en gång att Anders 

Eriksson är förföriskt vältalig, så jag får säga detsamma, att lantrådet Gunell 

också är förföriskt vältalig. De frågor som man hade om programmet är fort-

farande lite obesvarade. Jag kommer att återkomma till en fråga speciellt som 

jag tycker att är viktig att få svar på.     

Lantrådet Gunell sade att det var en del kritik mot att man ska ha parla-

mentariska grupper. Det var nog inte från vår sida. När det gäller samhällsre-

formen så tror jag det är viktigt att man diskuterar ihop sig över partigrän-

serna och också när det gäller självstyrelsens utveckling. Däremot kanske jag 

inte tycker att skärgårdstrafiken är en fråga av den arten att man ska ha en 

parlamentarisk grupp för att lösa den. Det är mera en regeringsfråga. Men 

det är inte någon speciell kritik mot detta med parlamentariska grupper utan 

det är bara en definition på vad vi ska jobba med och inte. 

När det gäller självstyrelseutvecklingen sade lantrådet Gunell att det är 

viktigt att vi är eniga, vilket jag också tycker. Orsaken till att jag var väldigt 

kritisk till de allmänna formuleringarna i det här regeringsprogrammet är att 

man har målet redan nu att först 2022 ska det hända någonting överhuvud-

taget. Det tycker jag faktiskt är en skandal. Lantrådet Gunell och jag medver-

kade i valrörelsen i en duell samtidigt och då noterade jag att lantrådet Gunell 

sade att det var skönt att den här parlamentariska gruppen har kommit fram 

till det som man kom fram till så att man kanske får lite lugn och ro med de 

här frågorna. Jag vill minnas att även Johan Ehn uttryckte sig liknande att 

det var skönt att det inte har blivit så tillspetsat runt de självstyrelsepolitiska 

frågorna. Det tolkar jag på det sättet att man har pratat ihop sig i en parla-

mentarisk grupp med ganska allmänna formuleringar som inte förpliktar så 

väldigt mycket. På det sättet kanske man slår sig till ro åt och tänker att man 

nu har de här frågorna ur vägen och det är jag orolig för. Jag hoppas inte att 

det är så. 

När det gäller frågan om det svenska språket, den andra frågan som jag var 

väldigt kritisk till, så i presentationen igår sade lantrådet inte ett ord om 

svenska språket och det säger någonting. Nu nämnde hon enbart att man 

skulle delta i nationalspråksgruppen. 

Vtm Gunnar Jansson sade att det stundar bistra tider för svenskan om 

men inte lyckas med det här jobbet. Jag håller med om det. Jag brukar ut-

trycka saker och ting lite mera rakt på sak. Jag anser att det är fullständigt 

kört. Det är en orimlig uppgift för lilla Åland att bära upp svenskan i Svensk-
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finland, det går inte. Det är en orimlig arbetsuppgift. Med det menar jag inte 

att man ska vända ryggen till och tycka att det där är Finlands problem, för 

tillsvidare berörde det oss också i stor utsträckning.  

Jag hade förmånen att få sitta bredvid generalsekreteraren Björn Månsson, 

svenska folkpartiets sekreterare, på en tillställning för inte så länge sedan. Då 

diskuterade vi om det här. Han menade att den politik som Ålands Framtid 

driver med självständighet kan vara bra för svenskan i Finland. Man inser 

från finskt håll att det här kan bli etter värre om man inte gör någonting åt 

språkbiten, så det tyckte han att var positivt, men samtidigt är det fullständigt 

kört om Åland går sin egen väg, som han uttryckte sig.  

Vi har pekat på en väg. Jag tror också att övriga partier engagerar sig i 

svenska språket. Centern har åtminstone i valkampanjen sagt att man enga-

gerar sig i svenska språket. Jag tror att det är viktigt att man slår fast vad 

Åland ska göra den dagen Finland sist och slutligen blir enspråkligt finskt. Då 

borde man ha någon typ av lösning och inte bara prata om att man ska för-

söka lösa det här i nationella grupper.  

Den fråga som jag ställde inledningsvis om regeringsprogrammet handlade 

om kansliministerposten. Jag och konstaterade att det mesta är bortplockat 

och vi har en ny super-kombi-deluxe minister, tidigare kallad trafikminister, 

som egentligen har de flesta områdena ifrån kansliavdelningen utom självsty-

relsefrågorna som lantrådet själv har. Lantrådet trodde nog ministern hade 

nog arbete. Man skulle nätverka, man skulle ägna sig åt inrikes och utrikespo-

litik och kommunreformen. Jag tycker inte att förklaringen var speciellt tro-

värdig. Sist och slutligen har det varit ett unikt tillfälle för regeringen att visa 

att de faktiskt menar allvar med sin ekonomiska politik och att de skulle börja 

spara ifrån toppen såsom socialdemokraterna uttryckte sig tidigare. Jag vet 

att det är en del av kohandeln som gjorde att det blev på det här sättet. Men 

jag tror inte att det skapar ekonomisk trovärdighet ute i förvaltningen. 

Innan jag går in på den sociala biten så sade lantrådet att hon inte kommer 

att införa socialism. Det är intressant att en socialdemokratisk ordförande, 

lantråd och statsminister säger att man inte kommer att jobba för socialism. 

Då är den intressanta frågan vad man riktigt kommer att jobba för? Det var 

onekligen nytt. 

Den konkreta frågan som jag önskar få ett svar på i och med att det är så 

viktigt är det som skrivs om sjöfarten. Man pekar på att man ska ett nära 

samarbete med branschorganisationerna. Jag vet inte om jag ska rikta mig till 

näringsministern eller fortsättningsvis till lantrådet. Vi har ju inte kvar 

branschorganisationerna. Ålands redarförening finns inte längre, tyvärr. Den 

här meningen; ”landskapsregeringen avser att på sikt uppnå en betydligt 

bredare åländsk lagstiftning och förvaltningskompetens för att främja be-

tydande tillväxt inom Ålands sjöfart och dess klusternäringar”. Innebär det 

att man ska ta över mera behörighet eller vad innebär den här formulering-

en? Formuleringen kan vara väldigt bra men den är så luddigt skriven så att 

det är omöjligt att veta vad landskapsregeringen riktigt avser. Med tanke på 

att det är vår viktigaste näring så hoppas jag på att jag kan få ett klarläggande.  

När det gäller den sociala sidan sägs det: ”När budgeten uppgörs strävar 

landskapsregeringen efter att de sociala förmånerna för landskapets be-

folkning är minst desamma som i riket”. Det är alltså den gamla garantilagen 

som vi tog bort här i lagtinget. Jag tror att socialdemokraterna röstade emot 

det, men formuleringarna är därifrån. Så den lever fortfarande kvar. Målsätt-
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ningen som sådan behöver man inte ha några synpunkter på, inte är det nå-

got fel i det. Jag tycker att vi ska ha det betydligt bättre i den mån som vi har 

ekonomiska möjligheter till det. Men det är märkligt att den här formulering-

en fortfarande lever kvar när lagstiftningen har tagits bort. Samtidigt börjar 

man prata om att man ska ha en ny garantilagstiftning för att man ska 

komma framåt när det gäller kommunsammanslagningarna. 

Det sägs också så här under den sociala biten: " Förändringsarbetet måste 

påskyndas med tanke på kommunernas demografiska utveckling, behovet 

av en effektiv resursanvändning, svårigheter med personalrekrytering samt 

andra ökade krav på kompetens och specialkunskaper. De områden som är 

i behov av särskild uppmärksamhet är bland annat barnskyddet, handi-

kappservicen, missbrukarvården och specialomsorgen”. Jag tror att det är 

viktigt att man också försöker förenkla det här arbetet och inte bara peka ut 

det som väldigt viktigt politiskt, det tror jag också vi alla är överens om, men 

det behöver inte bli bättre bara för att man krånglar till det som man på 

många håll har gjort idag.  

Till sist under den rubriken sägs: ”De ideella föreningarnas betydelse för 

människors välmående, delaktighet i samhället och det sociala kapitalets 

tillväxt uppmärksammas inom den sociala sektorn, även som producent av 

nya sociala tjänster exempelvis för de äldres livskvalitet, gemenskap och 

stimulans”. Det är bra att man plockar upp det. Men jag hoppas att det inte 

bara gäller ideella föreningar, utan att också privatpersoner som faktiskt vill 

göra en insats får en möjlighet att göra det utan att man organiserar sönder 

den idealitet som trots allt finns kvar här. 

När det gäller att trygga barn och unga som är följande rubrik så har vi dri-

vit frågan om barnfattigdomen. Vi tycker att det är en skandal för Åland. Det 

som sägs här är bra, jag stöder det fullt ut. ”De ekonomiska och socialpoli-

tiska konsekvenserna klarläggs i syfte att höja hemvårdsstödet”. Här vill jag 

lite höja varningens finger med risken för att jag hamnar i en väldigt vild-

vuxen debatt. I många fall när det gäller barnfattigdom så tror jag att man 

kanske inte löser det bara genom att höja hemvårdstödet. Ensamstående 

kvinnor och lågavlönade kvinnor behöver få all hjälp de kan få. Men det finns 

också fall där föräldrarna helt enkelt av olika orsaker inte klarar av att sköta 

sin ekonomi och det går ut över barnen på ett väldigt ödesdigert sätt. Jag tror 

inte man lösa den problematiken bara genom att höja hemvårdstödet. Jag 

tycker det är mycket bra att man fokuserar på det här. Men det är en väldigt 

svår sak. Jag hoppas att man i regeringen i sitt framtida arbete kan tänka på 

att det här kanske inte löser problematiken åtminstone inte i alla fall. 

Jag har fyra saker helt kort inom den sociala sidan. Det sägs; ”en av sam-

hällets största utmaningar är att klara av att sörja för omsorgen om de 

äldre.” Även här håller vi med. Vi önskade att man redan i valrörelsen för fyra 

år sedan skulle ha lyft upp det som ett speciellt tyngdpunktområde. Man vill 

förbättra närståendevården, man vill att det ska finnas bra avlastningsplatser 

och man vill se över ersättningsnivåerna för dem som vårdar hemma. Jag vill 

uttala mitt fulla stöd från Ålands Framtid när det gäller det här. Det som sägs 

om äldre som en resurs och ”trots att man lämnat arbetslivet har många 

fortfarande mycket att ge” så även det är viktigt att ta vara på. 

Tillgängligheten för funktionshindrade. Här vill man ha en aktiv dialog 

mellan landskapsregeringen och de funktionshindrades organisationer. I den 

mån som någon ifrån regeringsblocket hör någonting så har det kommit en 
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del kritik att det inte hittills har fungerat såsom det borde göra. Det är bra att 

man lyfter upp det här. 

Att man strävar efter att servicenivån ska vara likvärdig i hela landskapet 

är en bra strävan. Men så länge som vi har olika kommuner så kommer det 

inte att bli fullständigt likadant men kanske likvärdigt. 

Avslutningsvis, herr talman, nolltolerans mot narkotika, ja. Är det någon i 

detta parlament som har någonting emot det? Jag håller med det som ltl 

Tony Asumaa sade. Vi stöder det ifrån Ålands Framtids sida och det gör tyd-

ligen också resten av oppositionen. 

Detta med en samordnare tror jag att är bra. Jag tolkar skrivningen på det 

sättet att det inte är någon ny tjänst som man är ute efter. Man vill ha en 

samordnare inom en lämplig verksamhet, alltså inom de verksamheter som 

jobbar med de här frågorna. Någon behöver ha det övergripande ansvaret och 

det är bra.  

Avslutningsvis har jag en fråga: Vad menar man med skrivningen om sjö-

farten? Menar man någonting eller är det bara en skrivning?  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Ltl Eriksson började i sitt anförande prata om den 

parlamentariska gruppen för skärgårdstrafiken. Vi behöver inte någon 

parlamentarisk grupp. Vi behöver ett beslut att nu börjar vi jobba för 

kortrutten och bygger ut den. Det beslutet saknas. Sedan får det börja 

rulla på så tar vi delbeslut vartefter. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är säkert sant. Sedan finns det sist och slutligen troligtvis väldigt 

många olika definitioner på vad beslutet innebär. Det meddelandet som 

vi fick från den avgående regeringen innehöll, som jag har sagt många 

gånger, ett smörgåsbord med egentligen allt utan desto mera politiska 

prioriteringar. Med tanke på att det är samma minister som jobbar vi-

dare med det så hoppas jag att man inte driver frågan vidare på det sät-

tet. Jag anser att det är regeringens ansvar och arbetsuppgifter att prio-

ritera det viktiga och inte föra över allt till en parlamentarisk grupp. Jag 

sade att jag inte alls är kritisk när det gäller de två första och jag är inte 

så väldigt kritisk när det gäller skärgårdstrafiken heller, men jag är inte 

säker på att det tillför så väldigt mycket. Men det får kanske framtiden 

utvisa. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Egentligen är skärgården ganska enig om att det be-

höver komma till en utbyggnad. Kanske den här gruppen i så fall bör 

diskutera mycket detaljer och när man kommer in på detaljer så skär det 

sig alltid. Alla markägare vill ha vägen över sin mark och tio kommer att 

strida om var vägen ska vara. Då måste man finna rak lösning så att man 

kommer framåt. Men själva huvuddragen är nog skärgården ganska enig 

om. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag har inte kunskap så att jag kan säga att det är på det sättet. Jag väl-

jer att säga att jag hoppas att det är på det sättet. Nog nås man ibland av 
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signaler att det kanske inte riktigt är så. Det här som jag sade nu blev lite 

inlindat. 

Parlamentariska grupper i all ära, oavsett på vilket sätt landskapsre-

geringen kommer att driva det här vidare så är det viktigt att man först 

själv bestämmer vad man vill göra och lägger fram ett underlag. Det be-

höver göras ganska snabbt om att man vill hålla något liv i skärgården 

framöver. Det tror jag att replikanten Sundblom och jag har varit ganska 

eniga om under den förra föregående mandatperioden. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, herr talman! Det känns bra att det tillträder en ny regering så att det 

viktiga arbetet nu kan börja. Mindre bra känns det förstås att man kan disku-

tera om det åländska folkets ideologiska vilja faktiskt har respekterats.  

Jag har gjort en liten kort analys av de olika regeringspartiernas valpro-

gram med fokus på två stora frågor under valrörelsen. Den ena frågan är 

kommunreformen och den andra frågan är om allmän tandvård. Jag anser att 

de två frågorna har varit hetast under den här valrörelsen, det kanske var 

några till men dessa två fokuserade jag på. 

Om vi tittar på vad socialdemokraterna och moderaterna sade om en 

kommunreform eller samhällsreform. Det finns många begrepp på reformen, 

jag tror inte någon av oss vet vad vi menar med alla begrepp i den debatten. 

Det är ganska svårt att hålla reda på.  

Socialdemokraterna pratade om en kommun i sitt valmanifest. Moderater-

na skrev så här; ”dagens kommunindelning passar inte längre ålänningar-

nas behov”. Obunden samling var mera inne på en ansvarsfördelning, att 

man flyttar över vissa behörigheter till landskapsregeringsnivå istället för att 

slå ihop kommuner. Centern resonerade på samma sätt. Man beskrev att man 

ville föra över specialomsorgen, barnskyddet och missbrukarvården på land-

skapet. 

Tittar vi då på hur skrivningen i regeringsprogrammet blev och resultatet 

av förhandlingarna så ser vi att någon behörighetsfördelning inte ska göras. 

Behörigheterna ska stå kvar. Då kan man ställa sig frågan; hur ska då en 

samhällsreform gå till? Min slutsats är att vi kommer att få se någon form av 

kommunsammanslagning för annars har jag svårt att hitta något konkret re-

sultat av en samhällsreform om man inte kan flytta över behörigheterna.  

Rätta mig gärna om jag har fel och om ni har en annan förklaring. 

När det gäller frågan om allmän tandvård så finns det egentligen bara ett 

parti som har varit för en sådan reform. Vi vet alla vilket parti, åtminstone om 

man utgår ifrån den debatt som Åland 24 höll inför valen där det var tydliga 

röda nej-skyltar från både moderaterna, obunden samling och centern.  

Resultatet av den skrivningen är att man ska ta fram kostnadskalkyler för 

olika servicenivåer för tjänster inom den allmänna tandvården och sedan ska 

man fatta ett beslut i vilken omfattning allmän tandvård ska införas. 

Min konklusion av regeringsförhandlingarna med fokus på de här två 

punkterna är att man kan gratulera socialdemokraterna. De lyckades lägga 

beslag på lantrådsposten och få regeringen att gå in för att titta på olika alter-

nativ och scenarier vad gäller allmän tandvård och kommunreform. Det är 
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ganska bra jobbat med tanke på att den större halvan av regeringen rent 

parlamentariskt faktiskt var emot båda de här frågorna under valrörelsen. 

Jag syftar främst på centern och obunden samling. Det var lite svårt att veta 

vad moderaterna hade för ställning i de här frågorna. 

Man kan säga att socialdemokraterna har slagit en full strike, om man vill 

uttrycka det konkret. Centern nog får öva lite mera på sina bowlingkunskaper 

till nästa gång. 

Rent allmänt om regeringsprogrammet så framstår det lite i mina ögon 

som ett högt berg. Man har klubbat ihop många högt ställda mål och ambit-

ioner. Man har absolut inte varit återhållsam när det gäller att bygga på höj-

den. Visioner, strävan och långsiktighet är förstås jättebra. Man ska ha en 

eloge för att man vågar, det finns lite ”go” i programmet och det tycker jag är 

positivt och det överraskade mig. Med regeringen får nog börja trampa på or-

dentligt om man faktiskt ska hinna verkställa det som man beskriver i pro-

grammet. Vi vet faktiskt inte riktigt hur högt det här berget är i verkligheten. 

Vi hinner inte särskilt högt när vi betraktar det förrän den tjocka dimman 

lägger sig och det börjar bli lite otydligt var det är som man kommer att göra.  

Man diskuterar samhällsreformen. Vi vet att den här frågan klyver regering 

i två läger. Man kommer inte riktigt fram till vad man konkret vill göra med 

samhällsreformen. Man säger att man kommer att göra det, men inte riktigt 

hur. 

Man presenterar på flera ställen en ungdomsgaranti där alla under 25 år 

som har varit arbetssökande i mer än tre månader ska erbjudas en ar-

betspraktik eller studieplats. Menar man att landskapsregeringen ska erbjuda 

arbetsplatser? Här luktar det faktiskt lite socialistisk revolution om man frå-

gar mig. Jag vill gärna ha en förklaring på hur de borgerliga regeringspartier-

na tänkte med den skrivningen. 

Vad gäller kortrutt så har vi tidigare också konstaterat att här har vi heller 

inte fått en tydlig vägvisare. Den hand som ska visa vägen ligger nog fortfa-

rande gömd i byxfickan. 

Vi hittar en mycket bra skrivning om integrationen. Det går ut på att det 

ska bli lättare att kombinera arbete och undervisning i svenska. För övrigt 

tycker jag att man inte hittar så mycket konkreta saker att ta fasta på där. 

Sist och slutligen om den allmänna tandvården. Man ska titta lite på det, 

men även här ligger nog dimman tätare än vid Lützen november 1632. Det är 

bara att konstatera.  

Risken med det här är att det åländska folket ser framför sig en illusion av 

ett högt och ståtligt berg men att dimman döljer raka motsatsen. När rege-

ringen får upp farten och trampar på för att nå hela vägen upp inser man 

kanske att de luddiga formuleringarna inte håller för att klättra högre. 

Det är nog inte särskilt svårt att inse att en större del av de verkliga för-

handlingarna långtifrån är över. Kanske man lyckas komma överens i de av-

görande stora frågorna, men risken är stor att någon eller några får backa re-

jält på sina hjärteområden. Kanske regeringspartierna lyckas hålla minerna 

och både justera, revidera och slita sina vallöften i stycken? Eller så bär det 

raka spåret tillbaka till ruta ett igen, men det får framtiden utvisa. 

Sist och slutligen, till er som trodde att regeringsförhandlingarna var över i 

och med idag, tyvärr, de riktiga förhandlingarna börjar från och med idag. 

Tack. 
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Vtm Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för ett trevligt anförande. De förhandlingar som nu 

har förekommit har gällt regeringsprogrammets innehåll och skrivning-

ar. När regeringen tillsattes så började förhandlingarna om alla prak-

tiska frågor som man gärna kan kalla regeringsförhandlingar om man 

vill. Men det är förhandlingar inom regeringen och de kommer säkert 

att vara intensiva i många frågor 

Låt mig, när det gäller högerflanken på slagfältet i Lützen, någorlunda 

klarlägga i alla fall en sak. Det är behörighetsfördelningen i samhällsser-

vicereformen, som vi vill kalla den, mellan landskapet och kommunerna. 

Det står att det inte ska ske några behörighetsöverföringar där. När 

detta är sagt så finns det många medel kvar. Vi nämner någonstans 

detta med moderkommuner som man kan utöka. Den funktionen finns 

redan. Enskilda kommuner kan samarbeta betydligt mera. Alla kommu-

ner kanske också kan samarbeta mera i olika former och vi kan ha bo-

lagsbildningar inom t.ex. tekniska sektorn. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det som jag lite reagerade på angående de exempel som vtm Jansson 

räknade upp här är vad skillnaden är från idag? Vi har ju redan flera så-

dana här samarbeten. På vilket sätt kan man benämna det här som en 

samhällsreform? Det har jag lite svårt att förstå. Kanske jag kan få en 

förklaring? 

Vtm Roger Jansson, replik 

Herr talman! Utan att citera Ingemar Stenmark om detta med att förstå 

så vill jag ändå säga att det är lite svårt att förklara det som inte är fär-

digt bakat ännu. Vi skriver väldigt tydligt att det här ska klargöras under 

2012. Vi beskriver också sättet för hur det ska klargöras under 2012. Vi 

för vår del har haft modeller, men vi har insett att vi måste backa på det 

och det gjorde vi redan i valet. Vi sade att vi inte vill lägga ut de här mo-

dellerna såsom de ska bli. Vi vill också höra andras åsikter. Sedan ska vi 

tillsammans, och tillsammans med er också, försöka komma överens om 

vilken modell som är möjlig. Om vi t.ex. skulle sammanföra de 16 kom-

munerna så att landskapet hade hela tekniska sektorn i ett nytt gemen-

samt bolag så vore det en mycket stor samhällsreform som vi kunde 

göra väldigt snabbt.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är lätt att hålla med om att det finns mycket som vi kan göra rent 

konkret som i den tekniska sektorn, som du var inne på. Jag oroar mig 

över hur väljarna ska veta, när man går in i en valrörelse, vad modera-

terna t.ex. syftar på när man pratar om samhällsreform om man inte 

lägger ut modellerna som man har. Man säger att man ska diskutera det 

sedan och det kan kännas lite krångligt i sammanhanget. Vad ville mo-

deraterna med samhällsreformen? Vad vill man idag? Ingen vet fortfa-

rande. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Herr talman! Ltl Jonsson nämnde ungdomsgarantin. Jag delar hans frå-

geställning vad gäller detta. Läser man programmet så garanterar i prin-

cip landskapet arbets-, praktik- eller studieplatserna. Vi ska komma ihåg 

att per den sista oktober var siffran på arbetslösa under 25 år 89 perso-

ner. Det blir ett antal arbetsplatser att försöka vaska fram. Det behöver 

man ha i åtanke när man sedan också ska förverkliga det.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är ett mycket bra påpekande. Jag stöder tanken på att man ska för-

söka ordna sysselsättning för ungdomarna, det är inte den tanken som 

jag är emot i sig. Men att landskapsregeringen ska skapa arbetsplatser 

fick mig att reagera. Det skulle vara jättetrevligt att få reda på vad man 

menar med det. Vad är det för sorts arbetsplatser, varifrån ska de 

komma, hur ska de arrangeras och framförallt vad kommer de att kosta?   

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Rauli Lehtinen 

Herr talman! Jag fortsätter i mitt anförande att granska miljöområdet i det 

nya regeringsprogrammet. Här strandar man till de olika ministrarnas ansva-

rområden, inte enbart till hälso- och miljöministers. 

De största utsläppen av fosfor och kväve till Östersjön härstammar på 

Åland från jordbruk och enskilda avlopp. Vilka konkreta åtgärder tänker re-

geringen vidta att kraftigt reducera dessa utsläpp?  

Den nya näringsministern Fredrik Karlström ska se till att arbetet med ett 

nytt landsbygdsutvecklingsprogram slutförs. Med hurudana bestämmelser 

och konkreta åtgärder stoppar man näringsläckagen från jordbruket? Det nu-

varande miljöstödsprogrammet har visat sig vara helt tandlös! De senaste ut-

redningarna har bevisat att utsläppen av näringsämnen istället har ökat! 

Trots miljoner och miljoner euro med lantbruksstöd sedan vårt EU-inträde 

har vår allas miljö tagit stryk. Ursprungligen skulle de nationella stöden gälla 

en övergångstid. Nu har snart 17 år gått och det enda som har hänt är att 

namnet har byts till stöd för arktiska områden. Är det nu egentligen dags att 

slopa hela stödsystemet och börja med kostnadseffektiva punktåtgärder för 

att stoppa näringsläckagen från jordbruket. Hurudana skulle dessa åtgärder 

bli? 

I regeringsprogrammet skriver man gällande nämnda landsbygdsutveckl-

ingsprogramperioden 2014-2020 att jordbruk som producerar råvaror till 

livsmedelsindustrin prioriteras. Den kraftigaste ökande odlingsriktningen 

gäller idag energiväxter, växter som man kan förädla vidare till bränslen. Det 

finns bland annat långt gående planer för en avancerad anläggning på 

Möckelö som kan förädla biologiskt material, vissa avfallsfraktioner och olje-

rester till fartygsdiesel. Förverkligandet av projektet har tillsvidare stannat på 

svagt intresse och oförmåga till samarbete från kommunerna. 

På vilka konkreta åtgärder kan man stöda och få igång bioenergin i an-

vändning som önskas i regeringsprogrammet, via jordbruket, skogsbruket, 
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industrin och i avfallshanteringen? Med vilken tidtabell kan dessa förverkli-

gas? Hur mycket är det vackert prat och hurudan blir verkligheten?  

Herr talman!  Till sist handlar mitt anförande handlar om vissa skrivningar 

gällande trafikfrågor i regeringsprogrammet.  

”Landskapsregeringen har som målsättning att skapa en infrastruktur 

som möjliggör att använda miljöbilar i det åländska samhället.” Vad bety-

der detta i praktiken? Ämnar man konvertera bränslemackarna till någonting 

med nya drivmedlen? Kan trafikminister Veronica Törnroos avslöja om det 

blir laddningsstationer för elbilar, biogas, väte eller etanol? Eller väljer man 

hybrider?  

Bilskatten är idag det största ekonomiska hindret för att välja en el-bil. 

Kommer man att jobba för att få behörighet för bilskatten och via en rimlig 

bilskatt uppmuntra köp av elbilar på Åland och skapa på detta sätt ett före-

döme, som efterlyses på början av programmets miljökapitel? Att överta be-

hörighet till olika skatt är väl god självstyrelsepolitik. Och el-energin till elbi-

lar ska givetvis alstras med åländsk vindkraft.  

På sida 15 under rubriken ”Miljöbilar” hittar vi en mening som lyder föl-

jande: ”Testområden utvecklas där tekniska lösningar kan utprovas i sam-

arbete med en eller flera kommuner och privata aktörer.”  Vad är nu detta 

för någonting? Ska Ålands regering fixa ett testområde där miljöbilar eller 

kanske också konventionella bilar testas, så som det redan sker i många an-

läggningar runt världen där bilar tillverkas. Eller är man inspirerad av Tv-

reklam där nya stadsjeepar testas i häftiga snöförhållanden i Lappland. Eller 

är detta med en kommun Eckerö och testområden en täckmantel för miljöka-

tastrofen, motorbanan i Skag? I så fall är det århundradets lurendrejeri! 

En äkta miljöpolicy gynnar kollektivtrafik och begränsar privatbilism. Hit-

tills har landskapsstödet till kollektivtrafik cementerat totalt landortstrafiken 

och uteblivit för stadsbussen. På landortsbusstrafiken sker idag ingen ut-

veckling och stadsbussen hotas av finansiell kris. Stödet är också orättvist, 

Mariehamnare betalar skattepengar till landortstrafiken över 70 euro per 

person och år, men stadsbussen får inte landskapsstöd. Minister Törnroos, 

blir det någon ändring på kollektivtrafikstödet? Skulle det också vara smart 

att slopa skatteavdraget för användningen av egen bil på resor till och från 

arbetsplats? 

Herr talman! Regeringsprogrammet har getts rubriken: Samarbete, resul-

tat och framtidstro. Ifall de främsta formerna av samarbete blir enligt pro-

grammet parlamentariska kommittén, utredningsgrupper och dylika mötes-

kvarnar, är jag rädd att man får vänta på resultatet, kanske stora delar av 

mandatperioden. Framtidstro verkar verkligen bli tro. 

Herr talman!  Jag ber att få återkomma efter fyra år! Tack.  

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, herr talman! Det var ju bra att det kom in någon representant från de 

nya regeringspartierna. Det har varit väldigt glest i deras bänkar nu ett slag. 

Jag tänkte kommentera infrastruktur. Trafikavdelningen ska ombildas till 

en avdelning för infrastruktur. Här ska det ena och det andra vara med. Det 

bekymrar mig hur det här ska börja fungera? De som har varit här den sen-

aste mandatperioden har ju kommit underfund med att trafikavdelningen har 

varit ett stort problemområde. Att nu få flera verksamheter under den avdel-
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ningen med samma minister gör att vi säkert får anledning att återkomma 

under året. Jag tycker att det inte ser riktigt bra ut. 

Sedan går jag till det absolut viktigaste för mig i lagtinget och det är skär-

gården. Stabil och säker skärgårdstrafik står det i regeringsprogrammet och 

det börjar väldigt bra; ”en välfungerande skärgårdstrafik som svarar både 

mot medborgarnas och mot näringslivet behov är en förutsättning för en 

livskraftig skärgård.” Det här är helt bra och helt sant, men sedan fortsätt-

ningen; ”trafiken ska planeras långsiktigt och fleråriga turlistor införas.” 

Detta kändes nog inte riktigt bra, om man tänker på vad som har hänt i skär-

gårdskommunen de senaste dagarna när man har behövt resa in till trafikav-

delningen för att diskutera turlistorna för 2012, som ska fastställas på tisdag 

om jag har förstått det rätt. I det budgetförslag som har överlämnats, har de-

batterats här och nu har remitterats till finans- och näringsutskottet, stod att 

trafiken skulle bedrivas enligt 2011 års turlistor. Här står att det ska planeras 

långsiktigt fleråriga turlistor. Ja, jag undrar hur det där ska sluta? Det står i 

regeringsprogrammet; "en projektgrupp tillsätts med uppdraget att leverera 

en handlings-, tids- och projektplan samt att föreslå lämpliga finansierings-

former". Detta har man kunnat göra för cirka 10 och 1/2 månad redan om 

man hade velat och det är fortfarande samma minister på den här avdelning-

en. Jag undrar hur det här slutar? Nu var jag lite stygg och det kanske man 

inte ska vara.  

I skärgården är man egentligen överens. Vi vill ha en utbyggnad av kortrut-

ten. Skärgården diskuterar gemensamt H-modellen i grunden.  

Angående en parlamentarisk kommitté för kortrutten och skärgårdstrafi-

ken så tror jag att det blir ett sätt att förhala. Jag är orolig för det. 

De delprojekt som sedan finns här uppräknade är dels projekt som alla är 

överens om och de finns nämnda tidigare i finansutskottets betänkande osv.  

Sedan var det en sak som jag funderade över. Det står vidare här under 

samma stycke; ”tillgänglighet för funktionshindrade bör beaktas särskilt vid 

nyanskaffningar.” Det här är ju naturligt, måste en sak som är naturlig fak-

tiskt finnas med i ett regeringsprogram? Inte gör man några nyanskaffningar 

utan att de är anpassade för rörelsehindrade. Åtminstone gör man inte det i 

min värld. 

”Arbetet med att utveckla och separera rederienheten från den allmänna 

förvaltningen fortsätter.” Ja, det ska det också göra. Så vitt jag har förstått 

under min tid i finansutskottet tidigare under den föregående mandatperi-

oden så borde det här arbetet kunna vara klart 1.1.2013 och kunna verkställas 

då.  

Det var några småsaker till. På sidan 7 står det om garantilag. Vi tog bort 

trygghetslag tidigare för inte så länge sedan. Det står här; "för att säkra allas 

rätt till den service som kommunen idag tillhandahåller stiftas en garanti-

lag om allas jämlika rätt till service oberoende av boendeort”. Att den här 

lagen kommer till är väldigt viktigt om man ska förbereda en samhällsreform, 

så det är ju bra. Men det kanske också i samma lag borde finnas med någon-

ting om kommunikationerna.  

På sidan 9; "utreda möjligheterna till EU-stöd och extra anslag från sta-

ten i samband med investeringar i infrastruktur, innovation och utveckl-

ing.” Det här är bra. Gå på och skynda på att vi får besked snabbt om vi kan få 

pengar någonstans ifrån.  
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På sidan 8; ”landskapsregeringens mål är att under planperioden inte 

uppta lån för finansieringen av drift.” Det är helt rätt, det ska vi inte göra. 

”Lån för offentliga satsningar såsom utvecklingen elektroniska tjänster, 

kortrutt och andra investeringar som på sikt återbetalar sig kan upptas”. 

Att låna för investeringar som kan förenkla driften och spara in, det är ju för-

nuftigt. Tack. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, herr talman! Ltl Sundblom gick in på regeringsprogrammet angå-

ende turlistan för 2012. Men borde inte den här regeringen redan ha 

kunnat ta beslut om det här? Ltl Sundblom, det här är väl ingenting som 

du behöver komma hit och diskutera. Var glad om vi längre fram vill 

jobba med flerårig turlista. Men vi kan väl inte göra det nu. Vi har ingen 

möjlighet att påverka den här budgeten som ligger just nu. Därför måste 

vi se vad den här regeringen är.  

Med ltl Sundbloms nedvärderande ord om trafikministern så förstår 

jag att det kan finnas vissa kommunikationsproblem och dialogproblem 

inom i regeringen mellan liberalerna och centern. Det tycker jag att är 

synd. Vi kanske sitter här idag och ser resultatet av vad som har hänt 

under de här fyra åren; ingenting! 

Avslutningsvis så flinas det hånfullt från de liberala länkarna när ltl 

Sundblom pratade om tillgänglighet för de funktionshindrade på skär-

gårdsfärjorna. Far ut och res med en funktionshindrad på en skärgårds-

färja så ska vi se hur tillgängligt det är och om det är en självklarhet.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Angående de funktionshindrades tillgänglighet på 

skärgårdsfärjorna så är det naturligt vid nybyggnationer. Det var detta 

som det handlade om. 

Vad gäller turlistorna så har man från trafikavdelningen skickat ut 

neddragningar i turlistan till Föglö kommun, efter att budgeten har 

lämnats till lagtinget så kommunen läser sitt brev samtidigt som lag-

tingsledamöterna läser budgeten. I budgeten står att samma turlistor 

som är i kraft 2011 ska fortsätta 2012. Här skriver man nu om fleråriga 

turlistor. När man hanterar detta med den tidigare trafikministern som 

har varit och nu fortsätter samma minister, då har jag inget förtroende, 

så enkelt är det.  

Ltl Göte Winé, replik 

Detta med indragningarna så är inte detta något som borde diskuteras i 

budgetdebatten i så fall? Vad har det med det här regeringsprogrammet 

att göra just nu? Vi måste hålla isär det. Om man kan stå här och ha en 

nedvärderande attityd mot en sittande minister så kan man väl också ha 

en diskussion och försöka lösa problemen. Den här konfrontationspoli-

tiken, ltl Sundblom, leder inte till några lösningar. Det lovar jag, så 

mycket har jag läst kommunikationspolitik. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Ja, det är fortfarande samma minister som ska verk-

ställa så jag gratulerar. Det blir säkert problem ännu. 



  

320 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Margaret Lundberg 

Tack, herr talman! Jag konstaterar att tiden är lite kort för att man ska hinna 

sätta sig in i det här handlingsprogrammet. Man får väl dela upp det och ta 

det lite i delar. 

När det gäller samhällsreformen så är det ganska klart att man från en 

kommun som ligger längst bort på Åland är orolig över hur det kommer att se 

ut. Vi har haft mycket diskussioner inom liberalerna, vi har sagt att man be-

höver skärgården när det gäller samhällsreformen och det hoppas jag också 

att det nya lagtinget och den nya regeringen tar med sig. Vi har som skär-

gårdsbor kunnat konstatera när man har tittat på våra grannar i väst Åboland 

att det inte har fungerat så där väldigt bra. Positivt har varit att man har för-

sökt utlokalisera. Det som ltl Runar Karlsson pratade om att man skulle 

kunna utlokalisera känns kanske inte väldigt långt ut om man tänker att man 

tar sig till Godby. 

Jag har tittat lite närmare på utbildningssidan. Jag kan konstatera att det 

finns mycket som har varit med i tidigare handlingsprogram och som har 

funnits med i liberalernas valprogram och som vi tycker att är positivt att 

man fortsätter med. Här finns t.ex. studiehandledning, praoplatser för ung-

domar och att man tittar på de olika platserna. Man har planer på att tillsätta 

en utbildningsdelegation, som jag uppfattar att motsvarar utbildningsrådet 

som vi diskuterade i kulturutskottet. Jag tycker att det är välkommet att man 

tittar på platserna och att man har rätt dimensionering av dem.  

Ökningen av studiebostäder tycker jag att är bra. Det kanske skulle behöva 

finnas ställen där man ha någon form av övervakning med tanke på våra 

skärgårdsungdomar, som man numera upplever att far hemifrån ganska ti-

digt som sextonåringar. Själv var jag tio år när jag for hemifrån så världen har 

ändrat och förändrats. Jag tror att det definitivt är till det bättre. 

Sedan hade jag också funderingen om skolplikten som vtm Gunnar Jans-

son så det kan jag hoppa över.  

Det som jag saknar är elever med annat modersmål och en strategi för hur 

dessa elevers utbildning ska ordnas på bästa sätt. Det börjar finnas ganska 

många sådana elever, det finns många olika språk och det kanske inte är all-

deles enkelt att få undervisningen att fungera i mindre skolor. 

Det skulle finnas utrymme för samarbete mellan skolor och skoldistrikt, 

speciellt på fasta Åland, och ett utnyttjande av lokaler.  

När man ser till skärgårdskommunerna och pratar om samarbete så har vi 

nog försökt i många år. Vi skulle inte få det att fungera om vi inte skulle sam-

arbeta. Vi försöker även samarbeta över kommungränserna men på grund av 

avståndet så lyckas det inte alltid. 

När det gäller gymnasieskolan så vill man ha ett brett utbildningsutbud 

och möjligheter till individuella lösningar. Det är väl detta som har varit syf-

tet med hela gymnasiereformen. Man skulle kunna plocka ihop utbildningar 

och det tycker jag som skärgårdsbo att har varit väldigt positivt. När vi i kul-

turutskottet har hört skolor så har man sagt att man behöver ha ganska en-

hetliga utbildningar, man kan inte plocka hur mycket som helst för det är 

också väldigt kostnadsdrivande. Vi vet dessutom att de studerande kommer 

att minska i antal. Det kommer att bli problem huruvida man kan ha ett bra 
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utbud och sedan samtidigt behöva minska på eventuella utbildningar, det är 

ändå lönekostnaderna som är väldigt höga.  

På ett flertal ställen har jag också hittat att man vill förtydliga och klargöra 

verksamheter. Det har väl ändå fungerat ganska bra så det känns lite konstigt 

att man ville förtydliga. Man vill också klargöra en lag om museiverksamhet 

och ansvarsfördelningen inom kulturområdet som helhet. 

Jag kan ju glädja Rauli Lehtinen att jag har hittat en väldigt konkret sak 

som man efterlyste även inom miljön. Det är att Ålands sjöfartsmuseum ny-

byggnad och invigning ska tas i bruk. Man kan ju undra vad man annars ska 

göra om man en gång har byggt den. 

Det som Tony Asumaa var inne på om elitidrott att man vill stärka och 

uppmärksamma dem inom idrotten så reagerade jag också på, på samma 

sätt. Jag tycker att det är väldigt många människor som frivilligt jobbar med 

det. Jag funderar lite över den här texten att man ska stärka och uppmuntra 

dem. Inom det här området upplever jag också att det är kostnadsdrivande 

och det är kanske inte riktigt vad jag hade förväntat mig nu när jag har suttit 

här i fyra år och hört att vi från regeringspartierna borde ha vetat när finans-

krisen skulle komma och att vi borde ha sparat mera osv. Jag tycker att det 

känns lite konstigt att man inte har mera sparåtgärder i det här programmet.  

Sedan när det gäller hälsovårdarberedskapen i skärgården så står det att 

den ska utökas och organiseras i samarbete med kommunens socialomsorg. 

Jag tycker det är lite förvånande. Tidigare när ÅHS skickade det tillbaka till 

landskapsregeringen så ville man att det skulle vara en regionalpolitisk sats-

ning och att man skulle bekostade det på det sättet. Jag tycker att den nya 

hälso- och sjukvårdslagen ganska klart säger att det här är en rättighet som 

man skulle ha. Men jag förstår inte riktigt hur det skulle fungera att sätta den 

inom den sociala omsorgen. Är det meningen att närvårdarna ska ha hand 

om det eller hur har man tänkt sig att det ska fungera? Ska kommunerna ta 

på sig några kostnader i det här? Det återstår väl att se vad det kommer att 

bli. 

Till sist vill jag, som bor längst bort, tacka för den här perioden. Det har va-

rit väldigt lärorikt. Jag kommer med glädje att återvända till skärgården, där 

det är mycket bra att bo och leva, trots att vi kanske har lite problem så är det 

ändå en otroligt fin ort att bo på. Jag har bott på andra ställen och jag måste 

ändå säga att det här nummer ett.  

Jag önskar den nya regeringen och lagtinget lycka till.  

Vtm Roger Jansson 

Herr talman! I debattens sista skälvande timme vill jag egentligen inte för-

länga diskussionen. Det har kommit upp en fråga här som absolut är värd ex-

tra kommentarer. Visserligen vevade kollegan Anders Eriksson till modera-

terna så häftigt att vi länge låg utslagna här på plenisalsgolvet. Särskilt släng-

ana mot FS som ligger begravda redan tyckte jag var jätteonödiga, men jag 

har nu återhämtat mig så mycket så att jag kravlade mig upp hit till talarsto-

len i alla fall.  

Det var en mycket intressant fråga som kollegan Anders Eriksson tog upp; 

innehållet i ministerportföljerna. Han tyckte särskilt att kansliministerposten 

nu är avklädd och att det uppenbarligen har att göra med situationen i rege-

ringen för moderaterna och obunden samling som samarbetar med varandra 

liksom med de övriga partierna. 
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Jag tänkte att det var skäl att klargöra den här situationen. Angående tex-

ten på sidan 3, så vill jag säga att det kanske inte är så bra att vi fortsätter po-

litiskt att ange ansvarsområdena i regeringsprogrammen sedan i framtiden, 

såsom vi har gjort ända sedan parlamentarismens start. Vi började då med att 

ministrarna direkt var bundna till avdelningarnas innehåll. När det har varit 

färre ministrar så har det varit väldigt mycket undantag. Det skulle faktiskt 

vara bättre, och så har vi gjort under regeringsförhandlingarna, att tala om 

det politiska ansvaret som ministrarna har. Man skulle vara lite oberoende, 

inte helt oberoende, men lite mera oberoende av hur förvaltningen är arran-

gerad. Det är någonting som man gör också västerut och österut, man flyttar 

hela tiden områdena för ministrarnas ansvar när utvecklingen så kräver. Det 

borde vi kanske göra. Istället för ansvarsområde borde det politiska innehål-

let i det här ansvaret anges. Nu är det helt bundet till tjänstemannaorganisat-

ionens organisering. Som ni förstår så föreslår jag inte någon ändring. Jag 

bara noterar att det här gamla sättet att redovisa ministrarnas politiska an-

svar på kanske inte är så klargörande, vilket Anders Eriksson fråga visar om 

den nya inrikes- och utrikesministern som vi har kallat den i förhandlingarna. 

Sedan blir det kansliminister på grund av att man har den här uppställning-

en, vilket inte är så bra. 

För den som inte har gjort det här programmet så är det jättesvårt att veta 

vad som hör till den här portföljen. Jag gick just genom programmet och kon-

staterade att för finansminister finns det angivet på en och en halvsida vad 

som ingår. För infrastrukturministern finns det angivet på två sidor, för soci-

al- och miljöministern finns det angivet på tre sidor, för näringsministern 

finns det angivet på tre sidor, för utbildnings- och kulturministern finns det 

angivet på två och en halvsida sida och faktiskt för kansliministern eller inri-

kes- och utrikesminister finns det angivet också på två och en halv sida vad 

som ingår. Men hur ska läsarna finna det här eftersom ansvarsområdena 

finns på olika ställen? Därför ska jag berätta var ansvarsområdena finns, se-

dan är det sex sidor i övrigt som delvis faller på lantrådet.  

På sidan 3-4 finns en del under självstyrelsen, svenska språket och demili-

tariseringen som ankommer på inrikes- och utrikesministern. På sidan 4 är 

det samarbete med Sverige och externa relationer som huvudsakligen kom-

mer på inrikes- och utrikesministern. På sidan 5, nästan i sin helhet fram till 

ökad jämställdhet, alltså under rubriken demokrati, rättsäkerhet och öppen-

het ligger de huvudsakliga ansvarsområden på inrikes- och utrikesministern. 

På sidan 6 är det ett inkluderande samhälle som huvudsakligen ligger under 

den ministerportföljen. Den stora samhälls- och servicereformen på sidan 67, 

som är ett väldigt stort område i det här regeringsprogrammet ligger på 

kansliministern. Därtill finns ansvarsområden på sidan 18, polis- och rädd-

ningsväsende och på sidan 21, fastighetsförvaltning. När man läser pro-

grammet på det här sättet och inte enbart sidan 3 så ser man att det är en 

tung portfölj med mycket innehåll.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ursäkta, herr talman, det lät som vtm Jansson tänkte prata länge. Jag 

hängde inte med i svängen. 

När han inledningsvis sade att det var en intressant fråga som ställdes 

som var så pass intressant att den var värd att svara på så hoppades jag 
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att sjöfarten skulle komma upp, där jag vet att vtm Jansson är speciellt 

sakkunnig. 

Vi har olika syn på ministerfördelningen. Det går alltid att hitta svar 

på alla frågor, så är det inom politiken. Det är ett tufft ekonomiskt läge. 

Jag tror att den här regeringen för ansvarsfördelningen skulle ha vunnit 

på att man hade börjat spara i toppen. Jag har ändå ganska god insikt i 

hur förvaltningen är uppbyggd och man hade bra klarat sig med sex le-

damöter för jobbets skull. Det var enligt mitt förmenande andra orsaker 

som gjorde att det blev som det blev. Det har vi olika synpunkter på och 

det leder inte någonstans. 

Får jag fråga angående detta med sjöfarten: ”Landskapsregeringen 

avser att på sikt uppnå en betydligt bredare åländsk lagstiftnings- och 

förvaltningskompetens för att främja en betydande tillväxt inom 

Ålands sjöfart och dess klusternäringar”. Vad menar regeringen? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Roger Jansson, replik 

Herr talman! När det gäller regeringens storleks så har vi och jag i för-

handlingarna förfäktat att vi behöver åtgärda effektiviteten i hela för-

valtningen, särskilt när det gäller ledningsfunktionerna som är ett be-

kymmer i all offentlig sektor, även ofta i privat sektor, men särskilt i of-

fentlig sektor. För att öka effektiviteten och därmed kunna producera 

mer service med mindre personal i vissa fall också, då kan man inte säga 

att man gör stor och väsentligt effektivering och inbesparing om man 

minska antalet självstyrelseministrar från sju till sex. Det är liksom att 

börja fel väg eftersom det här är ett stort politiskt ledningsarbete som 

ska utföras. Det är att dumspara i så fall.  

Jag hörde inte sjöfartsfrågan tidigare så jag kan inte svara på den, 

men jag ska gärna svara på den frågan i något sammanhang. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag får passa på att ge det tillfället nu. När det gäller antalet ministrar så 

har vi helt olika åsikter och så är det inom politiken, det leder inte 

längre. Jag tycker att man tappar en unik chans att ge en bra signal ut 

till förvaltningen. Det må vara. 

På sidan 11, rubriken Sjöfartens framtid säkras, vad betyder nästsista 

meningen? Betyder det att man faktiskt, som jag hoppas, att man ska 

jobba för att få över mera kompetens när det gäller sjöfarten? Eller be-

tyder det att man ska ha mera kompetens i förvaltningen för att klara av 

att tjata på Helsingfors för att man ska göra någonting. Jag är rädd för 

att det är det senare, men jag är väldigt glad om det är det första. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för frågan. Jag ska gärna svara på frågan såsom jag 

ser på frågan. Jag har varit med i den arbetsgrupp som har tagit fram 

den här texten. I den tidning om åländsk sjöfart som vi nyligen fick i 

hemskickad, under redaktörskap av Jörgen Pettersson, fanns en notis 

som angav framgångarna i det färiska registret. De har nu 100 fartyg i 

det färiska registret. Det kan tjäna som exempel på vad som händer i 
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Danmark där Green Denmark har gjort fantastiska framsteg inom sjö-

farten. Den danska sjöfarten har expanderat väldigt mycket under de 

senaste åren. Samtidigt har man inom landet på Färöarna dessutom ett 

register som kan driva sjöfartspolitik. I Finland är sjöfartens situation 

den exakt motsatta. Det sker inte någon utveckling. Vi vet inte ens ännu 

hur ett eventuellt tonnageskattesystem skulle se ut i det här landet. Det 

behöver göras något i finsk och åländsk politik så att sjöfarten på Åland 

kan börja expandera och även i Finland. 

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? 

Ltl Axel Jonsson  

Herr talman! När jag ser att salen börjar fyllas igen så tänkte jag ta min fråga 

en gång till. I regeringsprogrammet skriver man så här: ”En ungdomsgaranti 

för att leda in unga på arbetsmarknaden införs. Unga under 25 år som va-

rit arbetssökande i mer än tre månader erbjuds en arbets-, praktik- eller 

studieplats”. Vad menar man riktigt med det här? Är det samhällets roll att 

skapa arbetsplatser eller är det näringslivets roll? Jag tycker att det luktar lite 

socialistisk revolution. Jag vill gärna en förklaring på hur det här ska göras, 

var dessa arbetsplatser ska skapas och vad det skulle kosta? 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! För mig är den här skrivningen ganska enkel. Det är natur-

ligtvis inte så att samhället skapar arbetsplatser utan samhället ska vara 

med och se till att man erbjuder möjligheter till fortbildning, till utbild-

ning och även är med via det arbete som AMS gör för att se till att ung-

domar ska få en arbetsplats. Det handlar inte om att samhället skapar 

arbetsplatser. Det handlar om att man ser till att man utför ett sådant 

arbete från landskapets sida så att vi kan ta till vara den resurs som vi 

behöver framåt nu när vi är i den situationen att flera går i pension och 

vi får en åldrande befolkning. När vi vet att behovet ute på arbetsmark-

naden ökar ska vi se till att utbildning och näringsliv går hand i hand så 

att man kan försörja både arbetsmarknad och ta till vara den resurs som 

finns i form av ungdomar som kanske idag har gått arbetslösa under 

lång tid. Så det är detta som jag ser i den här skrivningen väldigt tydligt. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Man kan alltså inte tolka det här som att en ungdom under 25 år, som 

har varit arbetslös i fyra månader, kan komma till landskapsregeringen 

och säga; ”här skriver ni att ni erbjuder en arbetsplats åt mig”. Det fun-

gerar alltså inte på det sättet? 

Ltl Johan Ehn, replik 

Man kan naturligtvis komma och säga det, men landskapsregeringen 

kommer inte att kunna erbjuda det på det sättet. Det handlar om att 

göra personen anställningsbar. Hela utbildningspolitiken syftar till att vi 

får en sådan situation där vi har dels har en grundutbildning i form av 

gymnasieskolan, vi ser till att våra ungdomar görs klara för att komma 

vidare till högskoleutbildningar och att vi kan stärka upp dem som har 

utbildningar som inte är sådana att de kan få en arbetsplats. Det handlar 

om att se till att få ungdomarna verksamma, att det inte blir några som 
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bara blir en marginal av samhället utan i stället är med och medverkar 

både för egen del och för samhällets byggnad. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det var synd att det inte fanns sådana förklaringar i regeringsprogram-

met. Jag tackar för upplysningen. Jag ställer mig fortfarande lite skep-

tisk till skrivningen att man ska ”erbjuda arbetsplatser”, som det ut-

tryckligen kan tolkas. Det får bli mitt sista ord. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, herr talman! Det är inte heller så att man kommer in till trafikav-

delningen och begär ett jobb. Vi har faktiskt en myndighet som kallas för 

arbetsförmedlingen som ska förmedla arbeten. Det fungerar givetvis 

som tidigare, det är bara tidsbegränsningen som har blivit tightare. Man 

ska kunna erbjuda jobb i samband med det privata näringslivet och det 

måste man titta på. 

Angående socialistiskt så tyckte jag att det nyligen var en motion där 

man skulle ge pengar från landskapet till ungdomar så att de också 

skulle få jobb. Detta med socialistiskt, jag vet inte hur vi ser på det. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Vad gäller den socialistiska infallsvinkeln gäller det sommarlovsentre-

prenörerna som du förmodligen åsyftade, så handlar det om precis 

samma sak som jag tolkar det svar som ni ger, att man ska hjälpa ung-

domar att komma in på arbetsmarknaden och inte, som det står skrivet i 

regeringsprogrammet, erbjuda arbetsplatser åt ungdomar. 

Ltl Göte Winé, replik 

Som vanligt, ltl Axel Johnson, bara vi får hålla en dialog så kommer vi så 

bra överens. Det kan ibland förekomma lite missförstånd i början, men 

bara vi pratar lite så hittar vi våra vägar tillsammans. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag konstaterar detsamma.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Omröstning vidtar. Talmannen beslutar i enlighet med arbetsordningen 77 § 3 mom. att 

en öppen omröstning ska förrättas. Omröstningspropositionen ställs så att de som rös-

tar för att regeringens program och sammansättning ska godkännas antas röstar ja och 

de som röstar för att programmet och sammansättningen inte ska godkännas röstar nej. 

Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. 

Jag ber ledamöterna Englund och Asumaa att biträda rösträkningen. 

Upprop.  

Omröstningsresultatet är 18 ja-röster, 9 nej-röster, 3 var frånvarande. Eftersom mer än 

hälften av de avgivna rösterna är ja-röster har lagtinget beslutat godkänna regeringens 

program och sammansättning.  

Jag önskar den nya landskapsregeringen lycka till.   
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Antecknas samtidigt, med hänvisning till 5 § 4 mom. landskapslagen om Ålands land-

skapsregering, att uppdraget för de hittillsvarande medlemmarna av landskapsrege-

ringen kommer att upphöra i och med att de nya medlemmarna tillträder.  

Den avgående landskapsregeringens medlemmar ska ha tack för sitt värv. Tack ska ni 

ha! 

Jag vill även tacka de ledamöter som nu kommer att lämna lagtinget för det arbetet som 

ni har gjort för demokratin på Åland. 

Jag vill även för egen del tacka för mig och det förtroende som ni har visat mig under de 

gångna åren som talman. Nu går jag vidare.    

Plenum slutar   

Nästa plenum hålls måndagen den 28 november klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar  

Meddelande  

Enligt valresultatet för lagtingsvalet den 16 oktober 2011 har ledamöterna Torbjörn Eli-

asson, Viveka Eriksson, Britt Lundberg, Mats Perämaa och Katrin Sjögren erhållit 

varsitt mandat i lagtinget. På grund av bestämmelserna i 7 § 2 mom. i lagtingsordning 

har de emellertid frånträtt sina uppdrag som ledamöter av lagtinget under den tid den 

innehaft uppdrag som ledamöter i landskapsregeringen. Eftersom deras mandat i land-

skapsregeringen nu har upphört till följd av att en ny landskapsregering har tillträtt den 

25 november 2011 är de berättigade att inta sina platser i lagtinget. Lagtingsledamöter-

na Torbjörn Eliasson, Viveka Eriksson, Britt Lundberg, Mats Perämaa och Katrin Sjö-

gren har därför enligt arbetsordningens 2 § för talmannen uppvisat av centralnämnden 

för lagtingsval utfärdade fullmakter som i behörig ordning granskats av lagtingsdirektö-

ren. Samtidigt upphör uppdraget som ersättare i lagtinget för tidigare ledamöterna Tom 

Grahn, Rauli Lehtinen, Margaret Lundberg och Jan Salmén. Antecknas. 

Lagtingsledamöterna Carina Aaltonen, Johan Ehn, Camilla Gunell, Fredrik Karlström, 

Gun-Mari Lindholm, Roger Nordlund och Veronica Thörnroos har den 25 november 

2011 tillträtt sina uppdrag som ledamöter i landskapsregeringen. Enligt 7 § i lagtings-

ordningen ska dessa därför frånträda sina uppdrag som ledamöter av lagtinget för den 

tid som uppdraget i landskapsregeringen varar. Under denna tid inträder ersättaren i 

ledamöternas ställe i lagtinget. I enlighet med 2 § i arbetsordningen har därför den poli-

tiska sekreteraren Petri Carlsson, diplomekonomen Karl-Johan Fogelström, brand-

mannen John Hilander, verksamhetsledaren Carita Nylund och pedagogie magistern 

Sara Kemetter för talmannen uppvisat av centralnämnden för lagtingsval utfärdade och 

i behörig ordning granskade fullmakter för dem att inträda som ersättare i lagtinget.  

Lagtingsledamoten Roger Slotte som tidigare innehaft ersättaruppdrag för ledamoten 

Britt Lundberg inträder som ersättare för Veronica Thörnroos och ledamoten Harry 

Jansson som tidigare innehaft ersättaruppdrag för Veronica Thörnroos inträder som er-

sättare för lagtingsledamoten Roger Nordlund. Antecknas. 

Jag ber att få hälsa lagtingsledamöterna Petri Carlsson, Viveka Eriksson, Karl-Johan 

Fogelström, Sara Kemetter, Britt Lundberg, Carita Nylund, Mats Perämaa, Katrin Sjö-

gren och John Hilander välkomna till lagtinget och ber dem att inta sina platser i 

plenisalen. 

Upprop. 28 ledamöter är närvarande. 
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Lagtingsledamoten Torbjörn Eliasson anhåller om ledighet från plenum den 28 novem-

ber till den 2 december 2011 på grund av privata angelägenheter. Beviljas.  

Meddelande 

Meddelas att fyllnadsval till följd av förändringarna i lagtinget kommer att hållas vid 

plenum den 30 november 2011 och att kandidatlistor ska inlämnas till lagtingets kansli 

senast den 29 december 2011 klockan 15.00 för följande val: 

- Val av två ordinarie medlemmar och en ersättare i lag- och kulturutskottet 

- Val av tre ordinarie medlemmar och en ersättare till finans- och näringsutskottet 

- Val av tre ordinarie medlemmar och två ersättare i social- och miljöutskottet 

- Val av en ordinarie medlem och en ersättare i justeringsutskottet 

- Val av tre ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden 

- Val av en ersättare i Nordiska rådet 

Meddelas samtidigt att alla val avser valperioden 2011-2015 förutom valet av ersättaren 

i Nordiska rådet som avser lagtingsåret 2011-2012. 

  

Talmanskonferensen har beslutat att plenum inte hålls måndagen den 5 december, det 

är en s.k. klämdag. Avsikten är att bereda finans- och näringsutskottet tilläggstid för 

behandling av bl.a. budgeten.  

Föredras 

1 Val av talman för återstoden av arbetsåret 2011-2012 (V 9/2011-2012) 

Med anledning av att vicelantrådet Roger Nordlund har frånträtt sitt uppdrag som le-

damot i lagtinget förrättas val av en ny talman. Valet förrättas enligt arbetsordningens 

89 §, som föreskriver att val av en enda person sker på så sätt att varje ledamot anteck-

nar sin kandidat på en blank valsedel. Den som har fått mer än hälften av de avgivna 

rösterna förklaras vald. Uppnås inte en sådan röstövervikt förrättas ett nytt val mellan 

de två som vid den andra omröstningen har fått det högsta röstetalet. Vid denna om-

röstning förklaras den som har fått de flesta rösterna vald och om det uppkommer lika 

röstetal avgör lotten.  

Nu förrättas valet av lagtingets talman. Valsedlar finns utdelade till alla lagtingsledamö-

ter. Jag uppmanar ledamöterna att tydligt anteckna namnet på sin kandidat på valse-

deln, både förnamn och efternamn.  

Valsedlarna avlämnas efter upprop. Konstateras att valurnan är tom.  

Upprop.  

Jag ber lagtingsledamöterna Sundback och Eklund att biträda vid rösträkningen. 

28 röstsedlar är inlämnade.  

Rösträkningen har visat att 26 röster har avgivits för lagtingsledamoten Britt Lundberg 

och två blanka röstsedlar har avgivits. 

Eftersom lagtingsledamoten Britt Lundberg har fått mer än hälften av de avgivna rös-

terna, förklaras hon härmed vald till lagtingets talman för återstoden av arbetsåret 

2011-2012.  

Jag ber den nyvalda talmannen att avge sin försäkran.  
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Talman Britt Lundberg 

Herr talman, bästa lagtingskollegor, kära åhörare! Jag, Britt Louise Lundberg, försäkrar 

att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt, som enligt självsty-

relselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning. 

Första vicetalman Gunnar Jansson 

Mitt uppdrag som vicetalman vid detta plenum är härmed fullgjort. Jag ber den nyvalda 

talmannen motta talmansklubban och överta ledningen av förhandlingarna. 

Talman Britt Lundberg 

Jag ber att till lagtingskollegorna få framföra ett djupt tack, tack också till vicetalman 

Gunnar Jansson, för det förtroende som har visats mig.  

I mitt uppdrag som talman ska jag efter bästa förmåga leda lagtingsarbetet på ett 

rättvist och effektivt sätt. Jag hoppas att talmansuppdraget ska kunna ge mig möjlighet 

att tillsammans med Er, bästa lagtingskollegor, på olika sätt inspirera och att öka in-

tresset för politik och för vårt parlament så att vi inför nästa period både höjer valdelta-

gandet och också får ett mer jämställt parlament. 

Jag ser fram emot ett gott samarbete. Än en gång tack för förtroendet!  

Ett meddelande om valet av talman kommer att sändas till landskapsregeringen och 

landshövdingen enligt arbetsordningens 10 §. 

Plenum slutar   

Nästa plenum hålls den 30 november 2011 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Upprop. 26 ledamöter är närvarande. 

Lagtingsledamoten Anders Englund anhåller om ledighet från dagens plenum på grund 

av deltagande i SLC:s styrelse- och fullmäktigemöte i Helsingfors medan lagtingsleda-

moten Anders Eriksson anhåller om ledighet på grund av deltagande i Nordiska rådets 

gränshinderforum. Beviljas. 

Bordläggning 

1 Avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning  

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 4/2011-2012) 
Landskapsregeringens yttrande (RP 4/2011-2012-s) 
Republikens presidents framställning (RP 4/2011-2012) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 7 december 2011. Godkännes? 

Godkänt. 
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Föredras 

2 Fyllnadsval av två medlemmar och en ersättare i lag- och kulturutskottet för återsto-

den av mandatperioden 2011-2015  

(V 10/2011-2012) 

Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och en-

ligt arbetsordningens 96 § verkställs det därför inte någon särskild valförrättning utan 

de kandidater som upptas på listan förklaras valda för återstoden av mandatperioden 

nämligen: Ordinarie medlemmar: Lagtingsledamöterna Katrin Sjögren och Carita 

Nylund. Ersättare: Lagtingsledamoten John Hilander. Antecknas. 

Föredras 

3 Fyllnadsval av tre ordinarie och en ersättare i finans- och näringsutskottet för återsto-

den av mandatperioden 2011-2015  

(V 11/2011-2012) 

Även här har endast en kandidatlista lämnats in varför följande kandidater konstateras 

valda för återstoden av mandatperioden: Ordinarie medlemmar: Lagtingsledamöterna 

Mats Perämaa, Karl-Johan Fogelström och Petri Carlsson. Ersättare: Lagtingsledamo-

ten Torbjörn Eliasson. Antecknas. 

Föredras 

4 Fyllnadsval av tre ordinarie och två ersättare i social- och miljöutskottet för återsto-

den av mandatperioden 2011-2015  

(V 12/2011-2012) 

Också för detta val har endast en kandidatlista lämnats in varför följande kandidater 

konstateras valda för återstoden av mandatperioden: Ordinarie medlemmar: Lagtings-

ledamöterna Sara Kemetter, Runar Karlsson och John Hilander. Ersättare: Lagtingsle-

damöterna Carita Nylund och Katrin Sjögren. Antecknas. 

Föredras 

5 Fyllnadsval av en ordinarie och en ersättare i justeringsutskottet för återstoden av 

mandatperioden 2011-2015  

(V 13/2011-2012) 

Även för detta val har endast en kandidatlista lämnats in varför följande kandidater 

konstateras valda för återstoden av mandatperioden: Ordinarie medlem: Lagtingsleda-

moten Petri Carlsson. Ersättare: Lagtingsledamoten Carita Nylund. Antecknas. 

Föredras 

6 Fyllnadsval av tre ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden för återstoden av man-

datperioden 2011-2015  

(V 14/2011-2012) 

Liksom i föregående val har endast en kandidatlista lämnats in varför lagtingsledamö-

terna Mika Nordberg, Viveka Eriksson och Sara Kemetter konstateras valda till ersät-

tande medlemmar i självstyrelsepolitiska nämnden för återstoden av mandatperioden. 

Antecknas. 

Föredras 

7 Fyllnadsval av en ersättare i Nordiska rådet för återstoden av arbetsåret 2011-2012 

(V 15/2011-2012) 
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Slutligen har det också i det här valet endast lämnats in en kandidatlista varför lagtings-

ledamoten Katrin Sjögren konstateras vald till andra ersättare i Nordiska rådet för åter-

stoden av arbetsåret. Antecknas. 

För kännedom 

8 Vtm Gunnar Janssons skrivelse angående avgång från uppdraget som vicetalman 

Talmanskonferensens framställning (TMK 1/2011-2012) 

Ärendet upptas vid plenum den 7 december 2011. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls den 7 december 2011 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Upprop. 26 ledamöter närvarande. 

Talman Britt Lundberg anhåller om befrielse från dagens plenum på grund av möte 

med riksdagens talman. Vicetalman Gunnar Jansson och lagtingsledamöterna Viveka 

Eriksson och Barbro Sundback anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av 

privata angelägenheter. Beviljas. 

Första behandling 

1 Avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 4/2011-2012) 
Landskapsregeringens yttrande över 
Republikens presidents framställning (RP 4/2011-2012) 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Herr talman! I finans- och näringsutskottet har vi gått igenom denna fram-

ställning. De är i ärlighetens namn ofta ganska rutinmässiga. Sett ur sak har 

vi inte något att erinra om. Vi samtycker till framställningen.  

Däremot gick vi lite djupare in i en formulering i själva framställningen 

från regeringen där man skrev; ”Ålands landskapsregering har under kvar-

talsmötet med finansministeriet informerats om att dubbelbeskattningsav-

tal har undertecknats med Österrike om informationsutbyte”. Det som vi 

möjligen lite hängde upp oss på var uttrycket: ”landskapsregeringen har in-

formerats”, man ställdes inför fullbordat faktum. 

Enligt landskapslagen står det väldigt tydligt i 58 § att landskapet skall un-

derrättas om förhandlingar, alltså innan de blir verkställda. Vi tittade när-

mare på detta, tog reda på exakt vad som hade hänt och vi fann att i det här 
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fallet har systemet fungerat väldigt bra. Det förekommer kvartalsmöten mel-

lan Finlands regering och Ålands landskapsregering där alla dessa nya avtal 

anhängiggörs, så man är väl medveten om dem från båda sidor. 

Slutsatsen är att utskottet erfar att gången har följts i samband med dessa 

regelbundna kvartalsmöten. I det här fallet har finansministeriets informerat 

på alla sätt. För att uttrycka det kortfattat så fungerar systemet bra. Tack.   

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Preciseringen var säkert på sin plats. De nyss nämnda 

kvartalsmötena kom till stånd under förra mandatperioden genom en 

överenskommelse mellan den dåvarande landskapsregeringen och den 

dåvarande finansministern, nuvarande statsminister Katainen. Det är 

bra att höra att system som har igångsatts nu också fungerar i praktiken.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.  

Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lag-

tingets bifall i enlighet med finans- och näringsutskottets betänkande.  

Lagförslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad. 

Enda behandling 

2 Vtm Gunnar Janssons skrivelse angående avgång från uppdraget som vicetalman 

Talmanskonferensens framställning (TMK 1/2011-2012) 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen börjar. Talmannen föreslår att framställningen i dess helhet före-

läggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.  

Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Framställningen är godkänd. 

Lagtinget har således befriat lagtingsledamoten Gunnar Jansson från uppdraget som 

lagtingets första vicetalman för återstoden av lagtingsåret 2011-2012. Ärendets enda 

behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.  

Med anledning av beslutet kommer ett fyllnadsval av en första vicetalman att förrättas 

vid plenum den 12 december 2011. Antecknas.  

För kännedom 

3 Ltl Runar Karlssons anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott 

Talmanskonferensens framställning (TMK 2/2011-2012) 

4 Ltl Christian Beijars anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i utskott 

Talmanskonferensens framställning (TMK 3/2011-2012) 

Båda ärenden kommer att upptas till behandling vid plenum den 12 december 2011. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls den 12 december 2011 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 29 ledamöter är närvarande.  

Lagtingsledamoten Tony Asumaa anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av 

deltagande i en BSPC-arbetsgrupp för grön tillväxt och energieffektivitet. Beviljas. 

Meddelande 

Meddelas lagtinget för kännedom att utskottens presidier nu är följande: Ordförande 

för lag- och kulturutskottet är lagtingsledamoten Katrin Sjögren. Viceordförande för ut-

skottet är lagtingsledamoten Göte Winé. 

Ordförande för finans- och näringsutskottet är lagtingsledamoten Jörgen Pettersson. 

Viceordförande för utskottet är lagtingsledamoten Mika Nordberg. 

Ordförande för social- och miljöutskottet är lagtingsledamoten Christian Beijar. Vice-

ordförande för utskottet är lagtingsledamoten Mattsson Åke. 

Ordförande för justeringsutskottet är lagtingsledamoten Tony Asumaa. Viceordförande 

för utskottet är lagtingsledamoten Brage Eklund. Antecknas. 
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Meddelas vidare att val av landskapsrevisorer för granskningsåret 2012 kommer att för-

rättas vid plenum den 19 december 2011. Kandidatlistor för valet ska vara inlämnade till 

lagtingets kansli senast fredagen den 16 december klockan 15.00. Antecknas. 

Talmanskonferensen har diskuterat tidtabellen för budgetbehandlingen. Enligt den pre-

liminära tidtabellen kommer finans- och näringsutskottets betänkande på bordet mån-

dagen den 19 december. Ledamöterna ombeds därför att ha beredskap att hålla budget-

debatt tisdagen den 20 december kl.09.30 till dess att debatten avslutas. Omröstning-

arna planeras till onsdagen den 21 december klockan 13.00. Tidtabellen slås fast mån-

dagen den 19 december.  

Remissdebatten om tilläggsbudgeten kommer att hållas måndagen den 19 december. 

Antecknas.  

Bordläggning 

1 Överlåtelse av verksamheten vid Ålands försöksstation 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 5/2011-2012) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 2/2011-2012) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 14.12. Godkänt. 

Bordläggning 

2 Bostadssparpremie 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2011-2012) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2011-2012) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 14.12. Godkänt.  

Föredras 

3 Val av första vicetalman för återstoden av lagtingsåret 2011-2012 

(V 16/2011-2012) 

Med anledning av att lagtingsledamoten Gunnar Jansson på begäran har befriats från 

uppdraget som första vicetalman förrättas val av en ny första vicetalman. Valet förrättas 

enligt arbetsordningens 89 §, som föreskriver att val av en enda person sker på så sätt 

att varje ledamot antecknar sin kandidat på en blank valsedel. Den som har fått mer än 

hälften av de avgivna rösterna förklaras vald. Uppnås inte en sådan röstövervikt förrät-

tas ett nytt val mellan de två som vid den andra omröstningen har nått det högsta röste-

talet. Vid denna omröstning förklaras den som har fått de flesta rösterna vald och om 

det uppkommer lika röstetal avgör lotten.  

Nu förrättas valet av lagtingets första vicetalman. Valsedlar finns utdelade till alla lag-

tingsledamöter. Jag uppmanar ledamöterna att tydligt anteckna namnet på sin kandi-

dat på valsedeln, både förnamn och efternamn.  

Valsedlarna avlämnas efter upprop. Konstateras att valurnan är tom.  

Upprop. 

Jag ber lagtingsledamöterna Torbjörn Eliasson och Petri Carlsson att biträda vid röst-

räkningen. 

29 st. röstsedlar är inlämnade.  

Rösträkningen har visat att 24 röster har avgivits för lagtingsledamoten Viveka Eriks-

son och ytterligare har 5 blanka röstsedlar avgivits.  
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Eftersom lagtingsledamoten Viveka Eriksson har fått mer än hälften av de avgivna rös-

terna, förklaras hon härmed vald till lagtingets första vicetalman för återstoden av ar-

betsåret 2011-2012.  

Jag ber nyvalda vicetalman att avge sin försäkran. 

Första vicetalman Viveka Eriksson 

Fru talman, lagtingskollegor! Jag, Viveka Eriksson, försäkrar att jag som tal-

man efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt, som enligt självstyrelse-

lagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning. 

Andra behandling 

4 Avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 4/2011-2012) 
Landskapsregeringens yttrande (RP 4/2011-2012-s) 
Republikens presidents framställning (RP 4/2011-2012) 

Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till 

det lagförslag som ingår i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall. 

Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs lag-

tinget för bifall. Lagtinget har i andra behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget. 

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i 

enda behandling godkänt motiveringen. Ärendets andra behandling är avslutad. Ären-

det är slutbehandlat. 

Enda behandling 

5 Ltl Runar Karlssons anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott 

Talmanskonferensens framställning (TMK 2/2011-2012) 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen börjar. Talmannen föreslår att fram-

ställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? 

Godkänt. 

Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Framställningen är godkänd. 

Lagtinget har således befriat lagtingsledamoten Runar Karlsson från uppdraget som or-

dinarie medlem i lag- och kulturutskottet för den återstående mandatperioden. Ären-

dets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.  

Enda behandling 

6 Ltl Christian Beijars anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i utskott 

Talmanskonferensens framställning (TMK 3/2011-2012) 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen börjar. Talmannen föreslår att fram-

ställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? 

Godkänt. 

Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Framställningen är godkänd. 

Lagtinget har således befriat lagtingsledamoten Christian Beijar från uppdraget som er-

sättare i lag- och kulturutskottet för den återstående mandatperioden. Ärendets enda 

behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 
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Med anledning av ärende nr 5 och 6 på dagens lista så kommer fyllnadsval att förrättas 

vid plenum den 14 december. Kandidatlistor ska vara inlämnade i morgon den 13 de-

cember kl. 15.00.  

För kännedom 

7 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2011 

Landskapsregeringens budgetförslag (BF 2/2011-2012) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 19.12.2011. 

Plenum slutar 

Lagtingets nästa plenum hålls onsdagen den 14 december kl. 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar  

Närvaroregistrering. 28 ledamöter är närvarande. 

Lagtingsledamoten Tony Asumaa anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av 

sjukdom. Beviljas. 

Föredras 

1 Fyllnadsval av en ordinarie medlem och en ersättare i lag- och kulturutskottet  

(V 17/2011-2012) 

Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och en-

ligt arbetsordningens 96 § verkställs det därför inte någon särskild valförrättning utan 

de kandidater som upptas på listan förklaras valda för återstoden av mandatperioden 

nämligen:  

Ordinarie medlem i lag- och kulturutskottet: Lagtingsledamoten Harry Jansson.  

Ersättare i samma utskott: Lagtingsledamoten Sara Kemetter. 

Antecknas. 

Första behandling 

2 Överlåtelse av verksamheten vid Ålands försöksstation 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 5/2011-2012) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 2/2011-2012) 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som in-

går i betänkandet.  

Diskussion. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Fru talman! Vad ska landskapet Åland egentligen ägna sig åt? Den frågan 

blev väldigt tydlig i samband med att finans- och näringsutskottet gick ige-

nom det lagförslag som Ålands landskapsregering tillställt lagtinget. Enligt 

förslaget vill landskapsregeringen föra över Ålands försöksstation, dess verk-
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samhet och dess anställda på Ålands hushållningssällskap. En privatisering 

och en specialisering kan man prata om. 

Ska landskapet faktiskt hålla koll på 1 756 olika försöksrutor som en ser-

vice till odlarna? Det är inte säkert. Ålands försöksstation har i landskapets 

egen regi backat rejält de senaste åren. 2009 låg budgeten på 750 000 euro. 

Man hade tolv anställda plus säsongspersonal. 

I år ligger låg budgeten på 400 000 euro. Man har sju anställda och ingen 

extra personal. Från början var inriktningen för försöksstationen att erbjuda 

forskning och kunskap för hela det åländska jordbruket. Efter hand och i takt 

med nedskärningarna är det idag grönsaker, frukt och ekologiska försök som 

är högprioriterade. Det är inte så konstigt. Åland och det klimat vi har är 

unikt för våra breddgrader. Åländsk lök och åländska äppel är två fantastiska 

exempel på sådana produkter som hela Finland skriker efter. Sådana som går 

att sälja. Den finländska marknaden suktar idag efter åländska specialgrödor, 

vilket är bra. 

Men det är likväl inte säkert att det är landskapet som ska ägna sig åt 

denna forskning kring framtidens specialgrödor. Det är bakgrunden till att 

Ålands hushållningssällskap nu står redo att ta över verksamheten i Ålands 

försöksstation med personal och allt. Därför har vi en budgetlag framför oss 

där överlåtelsen regleras. Dessutom finns två olika avtal skrivna vilka ytterli-

gare klargör spelreglerna för i första hand den omedelbara framtiden och i 

andra hand de följande fem åren. Enligt överenskommelsen får Ålands hus-

hållningssällskap ta över hela Ålands försöksstation och nu köra vidare. Det 

är egentligen bara naturligt. Hushållningssällskapet och försöksstationen äg-

nar sig i stora drag åt samma sak – att utveckla och förädla den åländska spe-

cialodlingen och primärodlingen. Det är ett synnerligen viktigt och angeläget 

arbete för hela Åland. Odling av specialgrödor ger arbete, det skapar möjlig-

het till export och det marknadsför landskapet Åland som ett rent och hälso-

samt alternativ. Genom att sammanföra försöksstationen med hushållnings-

sällskapet försäkrar vi oss om att det för branschen viktiga utvecklingsarbetet 

fortsätter. Men inte bara det. Nu får branschen också möjlighet att på egen 

hand och efter bästa förmåga skapa just de försök som är bäst lämpade för de 

åländska primärproducenternas unika behov. 

Men som med alla mynt har även detta två sidor. I närings- och finansut-

skottet har vi inte bara att ta ställning till det politiska, att vi ska flytta över 

försöksverksamheten till hushållningssällskapet, vi måste också se på det ju-

ridiska. När det gäller politiken har utskottets medlemmar om inte samma så 

i vart fall väldigt likartade åsikter när det gäller denna överlåtelse av rörelse. 

Vi anser att det är ett bra förslag. 

Det tycker vi också i stort sett när det gäller det juridiska. För att inte över-

träda vår lagstiftningsbehörighet har utskottet föreslagit en förändring när 

det gäller lagtexten och vad som händer de anställda när överlåtelsen äger 

rum. De ska såklart följa med till den nya arbetsgivaren i privat arbetsavtals-

förhållande, tvivla inte på det. Det här utvecklar vi något i detaljmotiveringen 

och berättar varför vi byter ut några ord i det ursprungliga lagförslaget.  

Utskottet anser att den lag som ligger är bra. I praktiken ska det inte råda 

någon tveksamhet kring att personalen fortsätter i arbetsavtalsförhållande för 

Åland hushållningssällskap när lagen träder ikraft, vid årsskiftet om lagtinget 

säger jag till lagen.   
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Från utskottets sida vill vi avslutningsvis önska den nya organisationen, 

som kommer att bli betydligt starkare än den gamla, all lycka, såvitt lagtinget 

ger sitt godkännande till den här budgetlagen. Tack.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Tack fru talman! Jag noterade att finans- och näringsutskottet i grund 

och botten är väldigt positiva till den här framställningen och det ser 

man också i betänkandet. Personligen tror jag också att det kan bli bra. 

Det som man har hållit på med och sakta men säkert svälta räv med för-

söksverksamheten fungerar inte längre. Något behöver göras. 

Jag noterade att utskottets ordförande sade i sin presentation att det 

fanns två olika avtal, vilket inte jag har noterat. Ett avtal på kort sikt, 

under en femårsperiod och ett avtal på längre sikt. Det vore intressant 

om finansutskottets ordförande kunde berätta lite mera om de båda av-

talen?  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack fru talman!  Angående de två avtalen så gäller det ena avtalet an-

läggningarna och det andra avtalet gäller personalen och försöksverk-

samheten. Båda avtalen sträcker sig över fem år.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Då förstår jag. Jag uppfattade att ltl Jörgen Pettersson sade att det fanns 

två olika avtal, ett avtal på lite kortare sikt och det andra avtalet på lite 

längre sikt. Så sades det i varje fall, men det blev kanske ett missför-

stånd. Men då förstår jag att det är två olika avtal och de har samma av-

talsperiod. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson 

Tack fru talman! Regeringen Viveka Eriksson har avlåtit denna framställning. 

Det är väl att den har vunnit gillande i finans- och näringsutskottet. Libera-

lerna stöder av naturliga skäl denna åtgärd, såsom utskottsordförande 

nämnde är avgjort ett steg i rätt riktning. 

Den offentliga maktutövning som kan förekomma vid Ålands försöksstat-

ion, som jag har följt med sedan barnsben, är numera ringa. Därför talar 

ingenting för att verksamheten ska vara offentligrättslig. Det här är ett steg i 

avgjort rätt riktning. Jag tackar också utskottsordförande för presentationen.  

När jag läser betänkandet så kan jag lägga märke till vissa svårigheter här. 

Jag ska nämna dem för att vi möjligen i en debatt kan komma vidare med att 

reda ut dem.  

De ändringar som utskottet föreslår är delvis juridiska och delvis stilist-

iska. Vi är överens om att tjänsteförhållandena i landskapet Åland i försöks-

stationen upphör och att innehavarna av dessa tjänster övergår såsom gamla 

arbetstagare i den mottagande partens anställning och då som en privaträtts-

lig anställning, därför att offentligrättsliga tjänsteförhållanden är ju förbe-

hållna den offentliga verksamheten. All offentlig verksamhet ska ju ske under 

lagarna. Nu kommer Ålands hushållningssällskap att driva den här verksam-

heten delvis under lagarna och delvis under sin egen administration. Därför 

har man sedan länge ansett att fenomenet tjänst är förbehållet den offentliga 
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verksamheten som underlyder lagstiftning på det offentligträttsliga området, 

medan privaträttsliga anställningsförhållanden underlyder allmän civilrätts-

lig arbetsavtalslagstiftning. 

När nu utskottet i 3 § både i momenten 1 och 2 säger att personalen över-

går i förvärvarens tjänst, så är det en lite otydlig bedömning. Jag förstår så väl 

att man använder den folkliga förbränningen för tjänst. Man är i tjänst här 

och där och man talar om offentliga tjänster och privata tjänster. Men faktum 

i juridiken är, och vi talar nu om lagstiftning, att benämningen tjänst är för-

behållen den offentliga maktutövningen och sådan maktutövning ska hus-

hållningssällskapet inte syssla med.  

Jag finner att det hade varit en tydligare och mera legalistisk mening att 

istället för att tala om förvärvarens tjänst så borde man tala om anställning 

hos mottagaren. Det hade varit avgjort enklare och tydligare. Det här kan 

verka som en liten petitess, men det är det de facto inte, vilket framgår av 

både framställningen och av presentationen. Vi har att göra med en budgetlag 

som enligt sin egen ikraftträdelsebestämmelse kan träda ikraft, vid en tid som 

landskapsregeringen bestämmer, innan lagen undergått efterhandskontroll 

av republikens president.  

Om Ålandsdelegationen och presidenten finner att lagtinget här tillför ar-

betsavtalsrätten, ett nytt fenomen dvs. tjänsteförhållanden i privaträttsliga 

anställningar, då har lagtinget lagstiftat på riksdagens område och det ska vi, 

som vi vet, inte göra. 

Det här är ganska högstämd juridik. Med en del välvillig tolkning av 3 § 

moment 1 och 2 så vet alla vad som avses. Jag föreslår därför inte någon åter-

gång till utskottet. Jag vill bara framföra den här saken som eventuellt allvar-

lig därför att vi har att göra med människor av kött och blod som när lag och 

avtal träder ikraft byter arbetsgivare. 

Om, av någon anledning som jag nyss nämnde, presidenten fäller lagen, el-

ler 3 § och om 3 § faller så faller hela lagen för 3 § är så central, så då har vi 

glidit in i ett förhållande där samma personer under en viss tid har två ar-

betsgivare och det ska man inte heller ha. 

Därför, fru talman, för att avsluta detta juridiska finlir så vill jag i stil med 

kollegan Anders Eriksson också lite poängtera vikten och betydelsen hos 

dessa avtal. Det fysiska avtalet lever säkert sitt eget liv om hyresförhållanden 

och sådant. Sedan avtalet vad gäller personalen så där skulle jag verkligen ef-

terlysa mycket noggrann juridik så att alla den här typens misstankar undan-

röjs. Man kunde till och med i avtalet vara så noggrann att man garderar sig 

för en situation att denna lag eventuellt fullt ut inte kan träda ikraft vid den 

tidpunkt man önskar. 

Det här säger jag också därför att ändringen av 3 § 1 mom. har blivit lite 

otydlig när utskottet skriver; ”personalen i fråga övergår i förvärvarens 

tjänst i enlighet med villkoren i 2 §.” Faktum är att 2 § inte alls innehåller 

några villkor, 2 § gör villkor möjliga. Den här inexaktheten är inte heller rik-

tigt lyckad när man direkt i paragrafen säger att 2 § ska innehålla villkor som 

inte alls finns, utan villkor varom parterna kan avtala. Därför kunde man ha 

tänkt sig också en liten tydligare skrivning i första momentet och kanske 

också i andra momentet på det sätt att vi avser personal som övergår i an-

ställning hos mottagaren i enlighet med de villkor som parterna avtalar om. 
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Med dessa ord önskar jag den nya verksamheten lycka till. Jag kommer 

inte vare sig med förslag om återremiss eller konkreta ändringar. Jag hoppas 

att det här ska gå. Tack.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Fru talman! Tack till ltl Gunnar Jansson för lyckönskningarna inför fort-

sättningen när det gäller försöksstationen och landskapsregeringen. 

Vi har tagit till oss det som har sagts. Vi ska bära det med oss i fort-

sättningen när vi granskar olika sorters lagar. Det är rättvist att säga att 

när den här lagen kom till utskottet så var vi faktiskt inte riktigt nöjda 

med den, så vi gjorde om den en del. Vi har sammanfattat den på ett sätt 

så att vi tycker att det känns som att den täcker in allt. 

Det framkommer otroligt tydligt i detaljarbetet att tjänst är att jäm-

ställa som en tjänst i arbetsavtalsförhållande. Det tror vi att framkom-

mer med all önskvärd tydlighet.  

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack fru talman! Det är riktigt. Jag håller med om att motiveringarna till 

3 § är välskrivna. Därför också min återhållsamma slutsats av det som 

jag själv nämnde.  

Om man också i motiveringarna till 3 § vet att hänvisningen via själv-

styrelselagen 19 § 3 avser arbetsavtalslagstiftningen kort och gott så då 

hänger det här ihop. Det är också lite avsikten med min utläggning här, 

att just för framtiden för kommande lagtolkning så blir lagtingets avsikt 

här tydlig. Om Ålandsdelegationen vill se på hur resonemanget gick så 

ska man veta att här i 3 § avses med tjänst den populära bedömningen, 

men i själva verket är den juridiska strukturen privaträttslig anställning. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson 

Fru talman! Vid remissen till utskottet av det här ärendet hade vi för vår del 

en del synpunkter. Dels fann vi den här åtgärden okej och viktig att man över-

för verksamheten till en privat förening som den tidigare landskapsregering-

en har föreslagit. Dels underströk vi vikten av verksamheten för det åländska 

lantbrukets utveckling. Och att man inte kan tänka sig att hela verksamheten 

är avgiftsfinansierad utan att samhällets skattemedel till stor del fortsätt-

ningsvis måste användas för att utveckla det åländska lantbruket.  

Det är åtskilliga av provodlingar som inte är sådana som riktar sig direkt 

till någon företagare, utan de är generella. Ibland visar det sig att det går att 

använda sig av dem för företagare och ibland visar det sig att det inte går och 

till den delen måste verksamheten vara skattefinansierad.   

Dessutom hade vi synpunkter på volymen av den skattefinansierade verk-

samheten och framförde att neddragningen som har skett från en årsnivå på 

700 000 euro till en årsnivå på 400 000 euro är rätt rimlig. Vi får se vad 

framtiden bär i sitt sköte. 

Efter utskottsbehandlingen har det framkommit möjligheter att en viss del 

av verksamheten läggs också ut hos företagare. Man kan antagligen minska 

antalet rutor, som utskottsordförande nämnde, som provodlas och som ford-

rar sin personal. Man kan i framtiden säkerligen i viss mån lägga ut en del 
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åtminstone av provodlingarna till företagare och därmed minska personalan-

strängningen. 

Vi menar att det är viktigt att man överför den här verksamheten nu till 

den privata konsumtionen, den privata organisationen eftersom det faktiskt 

är främmande i dagens värld för landskapsregeringen att syssla direkt som 

huvudman med den här verksamheten. 

Det sista som vi påpekade i vårt gruppanförande vid remissen var att 3 § 

antagligen var olagligt olyckligt formulerad. Den går direkt in på rikslagstift-

ning och bör därför ändras i utskottet. 

 I utskottsbehandlingen har det då gjorts förändringar. Jag ska återkomma 

till dem. Vtm Gunnar Jansson var förtjänstfullt inne på det redan. 

Vi har noterat under behandlingen att det finns två avtal. Ett avtal om 

överlåtelse av verksamheten vid Ålands försöksstation från Ålands land-

skapsregering till Ålands hushållningssällskap r.f. som är det tekniska avtalet 

för överlåtelse. Sedan finns ett avtal om försöksverksamhet vid Ålands hus-

hållningssällskap som är mera det operativa överlåtelseavtalet.  

Sedan har det uppstått en diskussion om rationaliseringar kan göras i 

verksamheten. Ska landskapet ha någon del i den rationaliseringen? Vi vet att 

Ålands hushållningssällskap idag har ett resultatavtal för sin övriga rådgiv-

ning med landskapet som ger dem 250 000 euro per år. Nu får de ett nytt av-

tal som ger dem drygt 400 000 euro per år för driften. Vi har åtminstone 

ifrån vår sida också i utskottsbehandlingen framfört att det är synnerligen 

viktigt att det också finns ett resultatavtal för den här delen av hushållnings-

sällskapets verksamhet och den stora penningsumma som vi överför till hus-

hållningssällskapet. Det har visat sig att landskapsregeringen också har skis-

ser på ett sådant tredje avtal. Det är frågan om tre avtal som berör. Två avtal 

berör direkt överlåtelsen och det tredje avtalet blir som ett resultat av överlå-

telsen och är ett resultatavtal. Detta har utskottet valt att på sidan 2 förtjänst-

fullt skriva på följande sätt: ”Utskottet understryker att landskapsregeringen 

bör säkerställa att verksamheten uppfyller de kvalitetskrav och volymkrav 

som motsvarar den årliga ersättningen.” Detta är ett underlag för det resul-

tatavtal som lagtinget i och med den här skrivningen menar att ska ligga till 

underlag för verksamheten under de kommande fem åren. Vi är tacksamma 

för att utskottet också har gjort den noteringen och vi hoppas att landskaps-

regeringen fullföljer behovet av ett välfungerande resultatavtal. 

Sedan till juridiken och 3 §. I utskottsbehandlingen då ännu några äldre 

stofiler satt med i utskottet, före ungdomarna kom in efter förändringarna, så 

framförde jag som medlem i utskottet att 3 § i mitten av 1 mom. skulle ges 

följande formulering för att undvika att gå in på rikslagstiftning: ”och perso-

nalen överförs i enlighet med villkoren i 2 §, som är villkor som landskapsre-

geringen ska ta fram, från och med den dag denna lag träder ikraft”. Alltså 

ordet som jag föreslog var överförs. Man frågade sedan landskapsregering-

en och lagberedningen om de hade någon egen formulering som de tyckte att 

skulle vara lämplig för att uppnå samma syfte. Då kom förslaget om att man 

skulle skriva; ”övergår i förvärvarens tjänst i enlighet med villkoren i 2 § ”. 

Det kom från lagberedningen, den myndighet här i landskapet som ska kunna 

de här frågorna. Jag kan för min del stöda den här formuleringen av det skä-

let som vicetalman Gunnar Jansson också var inne på, att det här är ett all-

mänt språkbruk. Tjänst finner inte sin motsvarighet i privat sektor. Det här 

blir nu ett förhållande som blir gällande i privat sektor. Tjänst i offentlig sek-
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tor betyder någonting i enlighet med lagstiftningen. Tjänst i privat sektor är 

inte på det sättet lagstadgat utan det finns olika regleringar där man inte an-

vänder just det ordet.  

Därför tycker jag att det fungerar också med den av lagberedningen före-

slagna formuleringen i det här sammanhanget, ungefär med samma resone-

mang som vicetalman Gunnar Jansson här föreslog. 

Avslutningsvis, i det första avtalet är formuleringen bra, avtal om överlå-

telse av verksamheten vid Ålands försöksstation från Ålands landskapsrege-

ring till Ålands hushållningssällskap r.f. Det lyder på följande sätt: ”Övergår 

försöksstationens personals anställningsförhållanden vid Ålands land-

skapsregering till Ålands hushållningssällskap i enlighet med arbetsavtals-

lagens 10 § FFS 55/2001 samt rådets direktiv 2001/23 EG”. Därmed har 

man i det här avtalet, som hänvisar till 2 §, en formulering som är juridiskt 

helt korrekt. Därför tycker jag att vi kan godkänna den här formuleringen 

som utskottet föreslår. Tack. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Jag vill först komma med en rättelse. Jag är inte längre vicetalman. Ta-

laren är vicetalman. 

När man läser den ändrade 3 § och momenten 1 och 2 i ljuset av deras 

motiveringar i betänkande så då kommer jag till samma slutsats. Jag 

hoppas just därför, när det här är frågan om en budgetlag vars rätts-

verkningar börjar gälla en ganska stor personal från den dagen lagen 

och avtalet träder ikraft, att laggranskningen i efterhand kan vara just så 

här vänlig i sin granskning och inte gå in för en semantisk språkgransk-

ning vad orden betyder, utan vad detta utgör juridiskt som en helhet.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Talman! När det gäller Ålandsdelegationens behandling av presidentens 

behandling av det här så har jag samma förhoppning. Jag tror också att 

man antagligen förstår vad som avses efter den här om formuleringen 

där man ser att lagtinget aktivt har gått in för att omformulera en klart 

olycklig formulering, man kan till och med säga en felaktig formulering. 

När det gäller det första påpekandet så ber jag om ursäkt. Jag hoppas 

att lagtingsledamot Gunnar Jansson ska ha en viss acceptans för att yng-

lingar födda under första delen av 40-talet inte alltid hinner hänga med i 

de snabba svängningarna av byte av titulaturer här i lagtinget. 

 Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Det är tydligen inte någon som kommer att föreslå några änd-

ringar. Vi verkar vara överens om att det här är fel, men det får gå. 

Det intresserar mig varför utskottet har gjort den här skrivningen. Det har 

vi inte riktigt fått förklarat för oss. Det är en olycklig formulering som leda-

möterna Janssönerna säger. Tjänst är offentligrättsligt arbetsförhållande. 

I början på 1900-talet var man nog i tjänst hos kaptenskan den och den 

och man var i tjänst på många ställen. Idag är det uttryckligen benämning på 

en anställning som man har inom den offentliga sektorn. Det hörs faktiskt 

ofta på Åland att jag har fått tjänst hos Viking Line och på andra ställen. Det 
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är gammalmodigt. Man är inte riktigt orienterad om hur arbetsavtalsförhål-

landena ser ut. 

När vi godkänner det här och om det skulle vara så att den här lagstift-

ningen inte behandlades så välvilligt utan den förkastas, vad händer då? Det 

har väl mycket att göra med när det här avtalet och vad som gäller för de an-

ställda och när lagen träder ikraft. Enligt motiveringarna i framställningen 

kan man läsa att de sex anställda ska följa ett avtal som går ut den 29 februari 

2012.  

Det är kanske ändå möjligt för regeringen att avvakta vad som händer i 

Ålandsdelegationen med den här lagen och dess vidare öde. Det är kanske 

onödigt att verkställa innan man med säkerhet vet att den här lagen träder 

ikraft. Frågan är inte av den storleken att man ska riskera att behöva börja 

om från början i det här ärendet. Det är mera en pragmatisk kommentar till 

om konsekvenserna inte blir så positiva som här förutses.  

Men varför har man använt ordet tjänst? Det har inte utskottets ordfö-

rande kunnat redogöra för. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Utskottets ordförande må redogöra för den saken. Jag för 

min del berättade när jag var med i utskottet, vad som hände i samman-

hanget och varifrån det här förslaget kom. Jag tycker inte att vi ska pro-

blematisera den här frågan mera än vad som är nödvändigt. För min del 

är det inte fel det som nu föreslås. Det är fullt tolkningsbart på ett så-

dant sätt att det är helt oproblematiskt. Jag är rätt säker på att Ålands-

delegationen inte kommer att få några problem alls med den här tolk-

ningen, eftersom lagtinget nu har rättat det som var fel.  

Det som var fel står i framställningen. Där stod; ” personalen anställs 

i arbetsavtalsförhållande vid Ålands hushållningssällskap.” Det var att 

direkt gå in i formen för anställande i en privat organisation, vilket är 

riksbehörighet.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Vi har åsiktsfrihet här. Var och en problematiserar utgående ifrån sina 

förmågor. Jag för nu diskussioner på mina villkor och vtm Roger Jans-

son på sina. Om någon har problematiserat frågan så är det faktiskt inte 

jag, utan det är nog andra här i salen. Jag tycker inte det är något fel, 

tvärtom, det gjorde frågan betydligt intressantare.  

Jag kan inte heller se att det skulle vara riksbehörighet att vi i en 

åländsk lag säger i ett sådant här förfarande hur tjänstemännen ska an-

ställas vid Ålands hushållningssällskap. Jag undrar i så fall i vilken pa-

ragraf det skulle vara? Det är ju våra inre angelägenheter och de kan väl 

inte på något sätt rubba självstyrelsen. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Orsaken till att jag begärde replik var att ltl Sundback hän-

visade till ledamöterna Jansson, som båda uppenbarligen enligt henne 

hade uppfattningen om att det här var fel formulerat nu. Jag ville bara 

klargöra för min del att jag inte tycker att det är fel formulerat nu. Ut-

skottet har gjort en korrigering, så nu fungerar det.  
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Det som ltl Gunnar Jansson hänvisade till kan resultera i en sådan 

diskussion i Ålandsdelegationen. Men personligen tror jag inte att det 

blir några som helst bekymmer i det sammanhanget.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det har vi förstått. Min fråga är fortfarande, om det inte går i Ålands-

delegationen såsom vi önskar, utan de säger att det här inte fungerar 

och att det här är en överskridning av behörigheten, vad händer då? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i dess helhet. 

Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om överlåtelse av verksamheten vid Ålands för-

söksstation för godkännande i den lydelse det har i finans- och näringsutskottets betän-

kande. Lagförslaget är godkänt.  

Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

3 Bostadssparpremie 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2011-2012) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2011-2012) 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget.  

Diskussion. 

Ltl Christian Beijar 

Fru talman! Social- och miljöutskottet föreslår att lagtinget godkänner land-

skapsregeringens lagförslag till bostadspremie. Utskottet föreslår några 

mindre ändringar av teknisk och språklig natur men i övrigt i enlighet med 

landskapsregeringens förslag.  

Under beredningen har det framkommit att bostadspremien stimulerar 

ungdomar att spara till sin första bostad, vilket utskottet anser är positivt. 

Detta har också bekräftats av representanter från bank- och byggsektorn. 

Det är överhuvudtaget viktigt att ungdomar stimuleras till sparande så att de 

får en sund syn på hur den privata ekonomin ska skötas.  

Trots att motsvarande premie upphör i riket från 1.1.2012 finner utskottet i 

likhet med landskapsregeringen att det är viktigt att behålla premien i land-

skapet för att på längre sikt gynna bostadssparande bland unga och för att 

inte skapa oklarheter i bankernas marknadsföring.  

Det finns också en preventiv funktion om konjunkturläget i byggbranschen 

skulle komma att svikta i framtiden. Bankerna har nu också skärpt kraven på 

egen finansiering vid anskaffande av bostad.  

Social- och miljöutskottet har inte varit helt enigt i vårt betänkande utan 

utskottsmedlemmen Anders Eriksson har till betänkandet fogat en reservat-

ion. 

Fru talman! Slutligen vill jag att följande rättelse antecknas till protokollet: 

I § 2 a ska kommatecknet i punkt 1 ersättas med och.  

Punkt 1 blir då att lyda ”ett avtal om bostadssparande som avses i de för-

fattningar som avses i 1 § finns och”. Detta är en språklig rättelse för att tyd-

liggöra att båda villkoren ska vara uppfyllda innan bostadspremie utbetalas.  
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Talmannen 

Rättelsen är antecknad.  

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Som vi hörde av utskottsordförande Beijars förtjänstfulla presen-

tation så har jag en reservation. Det har jag trots att jag står bakom framställ-

ningen och bakom de ändringar som utskottet föreslår.  

Jag ska öppet erkänna att den här reservationen inte är ett av mina större 

litterära verk. Det beror på att de övriga i utskottet satt och väntade på mig 

medan jag skrev den. Det blev lite bråttom. 

Reservationen går ut på att om man tittar tillbaka i tiden så ända sedan sy-

stemet med bostadssparpremie infördes så har det varit synnerligen knyckigt. 

Så blir det när vi har blankettlagstiftning. 

Mellan åren 1982-1994 erhöll spararen en sparpremie, men den försvann 

sedan. Då hade bostadssparpremien en väldigt stor betydelse eftersom det 

garanterade att man fick kredit från banken, vilket inte var någon självklarhet 

då. Det står i framställningen att det är relativt självklart att man får kredit 

nu. Det framkom faktiskt under hörandet och vi har också snappat upp det i 

andra sammanhang hur det blir framöver. Man upplever att bankerna lite 

börjar se om sitt hus. Finanskrisen i Europa påverkar på många olika håll. 

Det kan bli svårare att få kredit. Mot den bakgrunden kan det vara bra att 

hålla systemet kvar. 

Det fanns mellan 1982 och 1994. Bankerna på Åland har tidvis haft ett 

ganska svagt intresse för det här. Det hängde väl ihop med att hela regelver-

ket vara ganska stramt. Det var en väldigt låg lånesumman, 64 000, den höj-

des i juni 2009 till 100 000 och den 1 januari 2010 höjdes summan till 

125 000 euro. Då har det börja få lite större betydelse. 

Från den 1.7.2009 till 31.12  detta år har man på den finska sidan betalat ut 

en bostadssparpremie. Det har man gjort enbart av en enda orsak; man har 

velat stimulera den finska byggsektorn. Det har varit en konjunkturbetingad 

åtgärd, som det står i framställningen från landskapsregeringen.  

Den typen av behov har inte alls funnits på den åländska byggmarknaden 

och behoven finns fortfarande inte. Men ändå, av någon outgrundlig anled-

ning som inte vi riktigt har lyckats utröna, förde den föregående landskapsre-

geringen in det här systemet två år senare än vad man gjorde på rikssidan. 

Det betyder att om någon har börjat bostadsspara efter den 1.7 detta år, då 

det började gälla i landskapet Åland, så har det varit helt och hållet bortkastat 

i och med att grundstadgarna i den här framställningen är att man ska spara 

åtta kvartal innan man överhuvudtaget kan komma åtnjutande av det här. 

Om detta var orsaken till att landskapsregeringen kom med framställning-

en vet jag inte.  

Jag försöker peka på det har gått upp och ner hela tiden utan att man 

överhuvudtaget har gjort någon analys av hur behoven är på den åländska 

bostadsmarknaden och hur behoven är på den åländska byggmarknaden. 

Man har bara att släpat med som en herrelös vante som man ganska ofta gör 

vid blankettlagstiftning. 

Inte heller storleken, 3 000 euro, på sparpremien har dess mera analyser 

bakom sig från landskapsregeringens sida annat än att det är just den sum-

man som har råkat finnas i det finska systemet. 
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Jag skriver i den här reservationen: ”Storleken på premien bör noga ana-

lyseras mot bakgrunden av vilken effekt det kan ha på ungdomars bostads-

sparande.” Det kan vara värt att notera att om det är två ungdomar så kan i 

så fall båda lyfta premien. Man kan komma upp i 6 000 euro för att främja 

byggandet och 3 000 om man är ensam. Är det tillräckligt, är det för mycket i 

spartider eller behöver det vara 5 000 euro för att det ska ha någon effekt? El-

ler räcker 1 500 euro, om man är två så kommer man ändå upp i 3 000 euro. 

Det finns ingen analys överhuvudtaget.  

Vi har fortfarande bostadskö. Vi har betydande planerad tomtmark runt 

hela Åland egentligen men med tyngdpunkt i Mariehamn och kanske ännu 

mera i Jomala.  

I grund och botten är jag positiv till det här. Jag tror, precis som utskotts-

ordförande Beijar var inne på i sin presentation, att det är väldigt bra att 

ungdomarna lär sig att spara och att man lär sig lägga undan pengar till årliga 

amorteringar framöver. 

En av de sakkunniga som vi hörde sade att det här kan bli riktigt bra. Det 

kan bli en bra morot. Det får vi hoppas. 

Men, det som jag har reserverat mig emot är att det inte finns några hän-

der och fötter på den åländska bostadspolitiken, inte heller när det gäller lag-

framställningen på bostadssparpremien. Det är viktigt att vi får ett stabilt bo-

stadssparsystem som är anpassat till åländska förhållanden. Det är ju trots 

allt här vi lever.  

Därför föreslår jag att vi skulle bifoga en kläm till betänkande som skulle 

lyda: ”Att landskapsregeringen bör överväga att införa ett eget bostads-

sparsystem som kan anpassas till det åländska konjunkturläget och den 

åländska bostadsmarknaden, inbegripet behovet av att stimulera ungdo-

mars första bostadsanskaffning.” Som framkom av utskottsbetänkandet så 

fick jag inte något understöd. Det nämndes att man inte kunde skriva land-

skapsregeringen på näsan osv. Det blev omvänd parlamentarism; det är land-

skapsregeringen som ska säga åt oss här i parlamentet vad vi ska göra och det 

tycker jag att är fel väg att gå.  

Det här är bakgrunden till reservationen. Jag kommer i detaljbehandling-

en, fru talman, att föreslå att den här klämmen ska bifogas lagtingets beslut. 

Ltl Sara Kemetter, replik  

Ltl Eriksson nämner stimulering av ungdomarnas första bostadsan-

skaffning i klämmen. Finns det på Åland några ungdomar som har ne-

kats den här förmånen? Är det inte bankernas sak att informera sina 

kunder om en sådan här ypperlig spar möjlighet? Vi socialdemokrater 

tycker att det verkar jättebra, det gynnar ju både byggande och det eko-

nomiska tänkandet hos ungdomarna. Jag tycker att det inte riktigt har 

framkommit i utskottet hur ltl Eriksson har tänkt. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag är inte så pass sakkunnig att jag kan ge ett svar på den direkta frå-

gan om någon åländsk ungdom har nekats det här. Det kan säkert vara 

så i och med att systemet har funnits två år tidigare på finska sidan, från 

2009, men inte här förrän i år. Jag kan inte ge något dess mera svar.  

Det som jag har velat peka på, när jag har gått igenom det här, är att 

det finns olika orsaker på den finska sidan, byggkonjunkturen osv, som 
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har lett till att man ibland har haft en bostadssparpremie och ibland 

inte. Det som jag vill med den här reservationen och med min kläm är 

att vi ska ha ett system som är anpassat till de förhållanden som råder 

här på Åland. Det är detta som är pudelns kärna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussion är avslutad.  

Förslaget till kläm kan väckas i samband med ärendets andra behandling. Aviseringen 

är dock noterad.  

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i dess helhet. 

Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i 

landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående stöd vid förvärv av bostad för 

godkännande i den lydelse det har i social- och miljöutskottets betänkande. Lagförsla-

get är godkänt. 

Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls den 19 december 2011 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Föredras 

2 Val av fyra landskapsrevisorer och två ersättare för dem för finansåret 2012  

(V 18/2011-2012) 

Enligt bestämmelserna i 3 och 4 §§ i landskapslagen om landskapsrevisionen ska fyra 

landskapsrevisorer samt två ersättare för dem väljas före finansårets ingång.  

Endast en kandidatlista för valet har lämnats in till kansliet inom föreskriven tid och i 

behörig ordning. Listan innehåller följande namn: Ordinarie revisorer: Sven-Anders 

Danielsson, Tuula Mattsson, Johan Jansson och Anette Holmberg-Jansson. Ersättare: 

Erica Scott och Solveig Jansson.   

Enligt 86 § i arbetsordningen tillåts diskussion endast om kandidaternas valbarhet och 

valets laglighet i övrigt. Diskussion. Ingen diskussion.  

Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs enligt 96 § arbetsordningen ing-

en särskild valförrättning. Talmannen förklarar därför de fyra första kandidaterna på 

kandidatlistan valda till ordinarie landskapsrevisorer för finansåret 2012.  De två föl-

jande kandidaterna på listan förklaras valda till ersättare för dem. Antecknas.  

Remiss 

3 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2011 

Landskapsregeringens budgetförslag (BF 2/2011-2012)  

Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-

skott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens 

förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.  

Diskussion.  

Vicelantrådet Roger Nordlund 

Fru talman, ärade lagtingsledamöter! Ni har på ert bord nu en andra tilläggs-

budget år 2011 och det är en så kallad städarbudget. Det positiva med den är 

att det är ett nettoplus, vilket det är tack vare att vi har fått 2 874 000 euro 

mera i avräkning för 2011. Skattepengarna är hittills 193 927 000 euro som vi 

får det här året  

Trots att det är en så kallad städarbudget finns det ändå några moment här 

som jag närmare vill redogöra för och som de facto har koppling till de större 

politiska frågorna som diskuteras just nu. 

För det första är det finansieringsstöd till kommunerna och kommunen 

Sottungas ansökan om understöd, för det andra är det återkraven när det gäl-

ler stöden till ITiden och för det tredje är det återvinningsprocessen när det 

gäller Skarvenprojektet.  

Fru talman! Angående ändringen av skrivningen när det gäller finansie-

ringsstöd till kommunerna så orsakas det av att finns en ansökan, och har 

funnits under en längre tid, från Sottunga kommun om att erhålla stöd från 

landskapet, utgående ifrån att deras likvida situation håller på att bli ohåll-

bar. Man har slut på pengarna vid årsskiftet. Orsaken till detta är att man har 

fått betydligt större kostnader när det gäller äldreomsorgen. 

I den ordinarie budgeten för 2011 finns 180 000 euro upptaget för samar-

betsunderstöd eller särskilt stöd till kommunerna. Bedömningen inom fi-

nansavdelningen och landskapsregeringen är att när man ser på Sottungas si-

tuation så uppfyller de inte de kriterier som finns för att ge vare sig samar-

betsunderstöd eller särskilt understöd.  
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Det är därför som vi kommer hit till lagtinget med en förändrad skrivning i 

motiveringen som möjliggör att ge ett så kallat likviditetslån till Sottunga 

kommun för att de ska klara sin för akuta situation här vid årsskiftet och i 

början av nästa år. 

Vi skriver i framställningen att likviditetslånet kan längre fram eventuellt 

omvandlas till ett direkt stöd när vi har fått tid att tillsammans med Sottunga 

kommun och eventuellt andra berörda parter att diskutera en långsiktig håll-

bar lösning. Det här är ett sätt att lösa den akuta situationen, utan att för den 

skull binda upp oss ännu för någon långsiktig lösning.  

Vi har fört diskussioner med kommunen, de har visat en väldigt stor vilja 

att komma till mötes och de gör allt vad de kan för att själva också hitta lös-

ningar på sin ekonomiska situation. 

Det finns inte några mera pengar föreslagna i det här förslaget, men däre-

mot en ändring i motiveringen som möjliggör att lösa Sottungas akuta situat-

ion. 

Fru talman! Det andra gäller återkraven för ITiden. Vi tar i budgeten upp 

totalt 7 785 000 euro fördelat på 5 830 000 som återkrav och 1 927 000 euro 

som ränta. Det här orsakas av att den juridiska processen har lett fram till att 

landskapsregeringen har ansett sig tvingad att verkställa återkravet. Man har 

sänt de här fakturorna till bolaget ITiden. Vi har också sett oss tvungna att ta 

upp det i föreliggande tilläggsbudget.  

I verkligheten pågår för tillfället en försäljningsprocess. Bolaget Ålands In-

dustrihus gör allt vad de kan för att till bästa möjliga pris försöka sälja ITiden 

och på det sättet kunna komma till mötes så att vi får en slutlig lösning på 

den här processen. Det finns mycket som man kan säga om det här projektet 

och kanske bör säga men i det här sammanhanget så vill jag hänvisa till att vi 

gärna ger mera information i samband med utskottsbehandlingen av det här 

betänkandet. Vi är naturligtvis fullständigt öppna med alla alternativ och 

problem som vi diskuterar och arbetar med i samband med det här projektet. 

Fru talman! För det tredje är det återvinningsprocessen när det gäller 

Skarvenprojektet. Det finns fastslaget att landskapet bör få tillbaka 1 837 500 

euro plus ränta 72 472 euro. Men för att kunna fullfölja den processen krävs 

ytterligare 100 000 euro för att säkerställa att landskapet kommer i åtnju-

tande av de här pengarna. Det är en totalkostnad på 145 000 euro, men det 

finns i viss mån tillgängliga medel på trafikavdelningen för detta.  

Fru talman! Det här var de tre stora frågorna som man berör i den här till-

läggsbudgeten. Sedan finns det också naturligtvis ett flertal andra frågor där 

det är plus och minus, såsom det alltid brukar vara vid årets slut. 

Jag står gärna till tjänst med ytterligare information om ni önskar det här i 

salen och det gör säkert de som är ansvariga för respektive avdelning också, 

tack. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag har samma uppfattning som finansministern att Sott-

unga kommun har gjort och gör en hel del för att själva balansera sin 

ekonomi. Det är ett ganska stort steg för en kommun när man går in för 

att man ska avstå från att tillsätta en tjänst som kommundirektör utan 

man ska istället sköta sysslorna på annat sätt och möjligen också i fram-

tiden upphandla de tjänsterna av en annan kommun.  



  

356 

När finansministern säger att kommunen inte uppfyller de kriterier 

som ställs för att kunna få ett särskilt understöd, då blir frågan i det här 

skedet; vilka är dessa kriterier, var och i vilket beslut har man motiverat 

sig? Det bör man rimligen ha gjort i ett avslag till kommunen. Vilka är 

kriterierna och motiveringarna för att man inte uppfyller kriterier för 

särskilt understöd? 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! För det första måste jag säga att jag blir lite förvånad att få 

den frågan från den tidigare finansministern som har haft det här ären-

det liggandes på sitt bord ett antal månader utan att själv ha tagit beslut 

i frågan. Vi i den här landskapsregeringen har, efter en ganska kort tid, 

tagit tag i det här och kommit med ett förslag till tilläggsbudget och änd-

ringar av motiveringen för hur man ska kunna tillmötesgå Sottunga 

kommuns ansökan på ett sätt som är principiellt hållbart. Därför att de 

kriterier, som man har använt på finansavdelningen när det har gällt att 

dela ut särskilt understöd, bygger på kommunens ekonomiska situation 

och vilken soliditet man har i kommunen. Sottunga kommun är egentli-

gen inte skuldsatt, men samtidigt har de heller inte en sådan ekonomi 

att de kan skuldsätta sig i någon högre grad med tanke på deras ringa 

skattekraft. Utgående från det så har vi sett att det är bäst att föreslå lik-

viditetslån i det här skedet och sedan se på en mera långsiktig lösning. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det finns inte något konstigt i att jag som tidigare finans-

minister ställer frågan. Sottunga kommun lämnade in en ansökan om 

särskilt understöd. Finansavdelningen begärde kompletteringar till an-

sökan som de fick in i slutet av oktober, någon vecka före valet. Efter att 

kompletteringarna hade kommit in så var tanken den att det här för-

modligen nog ligger inom ramen för den lagstiftning som finns som kan 

ge utrymme för särskilt understöd. Det är ingenting konstigt i det. 

Det konstiga i det här förslaget som ligger nu är att man frångår helt 

och hållet de lagar som finns till för att reglera finansieringen mellan 

landskapet och kommunerna och öppnar upp ett helt nytt system istäl-

let. Man går in för lån som ligger på sidan om den lagstiftning som finns, 

istället för att använda sig av de lagar som finns. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Verkligheten är ju att det är precis tvärtom. Genom att göra 

på det här sättet så följer vi de kriterier som finansavdelningen och 

landskapsregeringen, som ltl Perämaa själv har suttit i tidigare, har följt 

när man har gett ett så kallat särskilt understöd till kommunerna. 

Skulle vi gå in och använt det i det här fallet också rakt av, så skulle vi 

ha brutit den principen. Jag anser att vi då skulle kunna komma ut på 

svag is. Man kan väl utgå ifrån att Sottunga knappast är den sista kom-

munen som kommer att ha ekonomiska bekymmer framöver. Då är det 

väldigt viktigt att det beslutsfattande som vi använder oss av i land-

skapsregeringen bygger på vissa principer som är hållbara också i andra 

fall. Därför gör vi på det här sättet. Vi försöker vara tillmötesgående på 

det sättet och lösa deras likvida problem. Vi ska också fortsätta diskuss-

ionen för att hitta en långsiktig lösning med Sottunga i ett större sam-
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manhang. Hoppeligen medför det att de här kan omvandlas till ett di-

rekt stöd sedan i ett senare skede. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Jag tänkte ställa precis samma frågor, men jag tycker ändå 

att det är lite oklart. 

Finansminister Nordlund säger att man har valt att bevilja likviditets-

lån för att det inte uppfyller kriterierna för understöd. Jag hoppas att fi-

nansministern kan redogöra lite tydligare på vilket sätt det inte uppfyller 

kriterierna? För det är ju ändå ett understöd enligt särskild prövning, 

som vi pratar om.  

Jag tycker att det är bra att man ifrån landskapsregeringens sida är 

restriktiv och inte bara delar ut pengar till höger och vänster. Jag tycker 

att Sottunga verkligen har gjort vad de kan. Problemet är att de är för få 

för att bära kostnaderna t.ex. för åldringsvården. Jag tror att både cen-

tern och vi ifrån Ålands Framtid menar att man också när det gäller åld-

ringsvården borde ha ett kostnadstak på samma sätt som man har för 

missbrukarvården. Är det någonting som man överhuvudtaget har dis-

kuterat? Jag får lite den känslan när finansminister Nordlund säger att 

man har brutit mot en princip om man skulle ha gett det här understö-

det. Vilken princip och på vilket sätt har man brutit mot de här kriteri-

erna? Det måste kunna förklaras lite tydligare. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Det korta svaret är att Sottunga inte är skuldsatt idag. Däremot är man 

utan pengar, utan likvida medel för att betala ut löner och räkningar 

som kommer t.ex. från De Gamlas Hem vid årsskiftet. Om man ska följa 

de kriterier som tidigare har använts på finansavdelningen och i land-

skapsregeringarna så då uppfyller inte Sottunga i dagsläget dessa krite-

rier, det är verkligheten. Däremot är verkligheten också den att man är 

utan pengar och då måste man helt enkelt hjälpa Sottunga.  

Vi har som målsättning att alla kommuner, oberoende av var man be-

finner sig på Åland, ska ha likvärdig rätt till basservice. Speciellt när det 

gäller äldreomsorgen, vilket det här de facto handlar om, så ska man 

kunna förvänta sig att man får en likvärdig behandling oberoende om 

man råkar vara i Sottunga, Mariehamn eller Jomala.    

Vi löser det här akut nu, men vi kommer att återkomma till mera 

långsiktiga lösningar i samarbete med Sottunga och andra kommuner.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag råkar ha Tidningen Åland här, det står att de kan betala lönerna i 

december men sedan är pengarna slut. Om man inte är skuldsatt så visst 

kan det säkert ligga någonting i det. Å andra sidan så tror jag att fi-

nansminister Nordlund och jag förstår att man inte kan låna pengar till 

att betala löner. Det fungerar inte helt enkelt. 

Jag hoppas och tror att man från regeringens sida lite försöker 

komma ifrån den här byråkratin, som finansministern hänvisade till, 

utan att man faktiskt går igenom det här riktigt noggrant. Har Sottunga 
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gjort allt som de kan, har de vänt på alla ekonomiska stenar som de kan 

vända på? Jag tycker att de har gjort det. Tycker finansministern det-

samma så då borde man kunna komma till mötes lite. Det handlar ändå 

om en viss solidaritet här på Åland. Enligt mitt förmenande har inte 

Sottunga själv bidragit till att de har hamnat i den här ekonomiska sit-

sen. De är helt enkelt för få och då måste man göra någonting hållbart 

istället för att bara bevilja ett lån. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det är precis så som ltl Eriksson avslutar med. Vi måste 

göra någonting hållbart och det har vi inte kunnat göra under dessa da-

gar som har stått till vårt förfogande under den här regeringsperioden. 

Det som är viktig för mig och för oss är att Sottunga är en liten kom-

mun som jag har full beundran för. De har verkligen gjort allt vad de har 

kunnat för att vända på varje sten och spara på allting för att klara sig så 

länge som möjligt. Men nu har man kommit till en sådan situation att 

man måste få akut hjälp för att klara likviditeten. Sedan ska vi också 

hjälpa till med att hitta en långsiktig lösning. Men vi kan inte för den 

skull bryta mot de kriterier som vi har använt oss av. För var hamnar vi 

då när det eventuellt kommer en kommun till och en kommun till? Ska 

vi för varje kommun ha någon sorts ad-hoc lösning så slutar det inte hel-

ler bra. Vi måste försöka ha de kriterier som vi har. I det här fallet löser 

vi det med likviditetslån och sedan ska vi hitta en långsiktig lösning.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack fru talman! Det framgick av vicelantrådets presentation att Sott-

unga kommuns ekonomi är i behov av teknisk konsolidering. Det fram-

går också i budgetframställningen att befintlig lagstiftning inte är till-

lämplig. Vi har ju mer och mer försökt komma under en ordning, fram-

förallt med den kommande finansförvaltningslagstiftningen, att utgifter 

i budgeten ska åtföljas av lagstiftning eller bindande avtal.  

När inte befintlig lagstiftning då är tillämplig så är min fråga; när kan 

vi i lagtinget vänta en budgetlag till den del som nu redovisas här i fram-

ställningen och hur skulle en sådan budgetlag ungefär kunna se ut?  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

För ögonblicket planerar vi inte någon sådan budgetlag. Vi ska ta till 

övervägande det som ltl Jansson säger, om det finns ett behov av en så-

dan. Men vi har inga sådana planer för tillfället. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack fru talman! När man i kommunalekonomiska sammanhang talar 

om behov av konsolidering så avser man i allmänhet att befintliga kre-

ditinstitut står till förfogande. Det som samhället då gör är att man ga-

ranterar lån och man kan hjälpa till med räntestöd. Enligt framställ-

ningen så är det här då ett lån av landskapet. Betyder det då att land-

skapet ska uppträda såsom långivare och därmed kreditinstitut eller 

kommer det här att gå via kreditinstituten på något vis där landskapet 

intar en normal konsoliderade roll? 



  

  359 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Avsikten är att det här ska gå från landskapet som ett likvi-

ditetslån till kommunen, som i ett senare skede, om vi hittar en långsik-

tig lösning tillsammans med kommunen, kan omvandlas till ett direkt 

stöd.  

Sottungas ekonomiska situation är väldigt speciell. Å ena sidan har 

man ingen skuldsättning i dagsläget, men å andra sidan har man en väl-

digt smal skattebas. I verkligheten är man ungefär 70 personer som bor 

och verkar i samhället Sottunga och det räcker helt enkelt inte till. Den 

här akuta situationen beror på att man nu har flera personer i äldre-

omsorgen än vad man kanske hade räknat med. Tittar man bara några 

år framåt i tiden så kommer det antagligen att finnas ett ännu större be-

hov av äldreomsorg med tanke på åldersstrukturen inom befolkningen i 

Sottunga. Vi har anledning att diskutera en mera långsiktig lösning med 

kommunen.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Först något om det som inte fanns i den här tilläggsbudgeten, 

vilket kanske är naturligt. En städarbudget är väl inte något instrument för 

att djupare analysera världsekonomin, som jag tänkte komma till här. 

Med tanke på att vi under behandlingen av regeringsprogrammet inte hade 

någon möjlighet att höra finansministerns syn på det ekonomiska läget så 

kunde det ha varit lämpligt att nu, vid första tillfället, ha berättat om sin syn 

på det ekonomiska läget.  

Finansministern sade några ord om att det är en positivt att den här bud-

geten får ett plustecken genom att avräkningen har höjts något. Samtidigt vet 

vi att den finländska regeringen i sin andra komplettering av statsbudgeten 

har sänkt avräkningsprognoserna för 2012.  

Vi vet att Nordea koncernen tror att den finländska ekonomin går in för en 

krympning under 2012, så det finns väldigt många orostecken. Man kan inte 

avfärda dem genom att säga att vi nu får någon miljon till i denna tilläggs-

budget. Jag hoppas att finansministern möjligen kunde redogöra för sin och 

landskapsregeringens syn på hur ekonomin tycks utvecklas runt omkring oss. 

Till det som är politiskt i denna tilläggsbudget, närmast finansieringsun-

derstödet till kommunerna. De kriterier som finansministern hävdar att man 

uppenbarligen har följt vid avslaget till finansieringsansökan från Sottunga, 

så ett utkast till principer för hur man ska behandla stödansökningar fast-

ställdes aldrig någonsin under den förra landskapsregeringen. Det finns ett 

utkast till principer som man uppenbarligen grundar ett avslag på. Men de 

har aldrig fastställts och därför har de ingen juridisk verkan, nog möjligen en 

politisk.  

Men att grunda ett avslag på något som inte juridiskt existerar blir ganska 

tunt. I brist på principer så borde man gå tillbaka och läsa i lagen för att då 

göra bedömningen utifrån den. Här har gjorts en missbedömning från land-

skapsregeringens sida. 

Jag håller helt med om att Sottunga kommun har gjort väldigt mycket för 

att balansera sin ekonomi, nästan lite mera än vad man kunde förvänta sig. 
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Att då avfärda den ansökan på detta lättsamma sätt tycker jag inte att borde 

kunna låta sig göras. Därför önskar jag att finansutskottet noggrant titta på 

vilka kriterier som ska gälla. Finns det inte några kriterier så är det lagen som 

ska gälla och då ska man fatta beslut utifrån lagen. Rimligen finns det ju ett 

formellt avslag på ansökan också. 

Finansministern säger att Sottunga inte är skuldsatt. Vad gör man då? Då 

föreslår man just det, man föreslår att man ska ge lån till Sottunga. Man löser 

problemet med att Sottunga inte är skuldsatt genom att skuldsätta Sottunga. 

Det här löser inte några problem för Sottunga i varje fall, inte för Sottunga-

borna och inte heller för de äldre som rätteligen ska få den vård som de har 

rätt att kräva. Det finns mycket här för finansutskottet att fundera på. Jag 

menar att det är viktigt nu när samhällsreformen ska diskuteras vidare. Vi 

har många stora utmaningar framför oss. Det är viktigt att vi grundar det i lag 

det som vi gör och inte gör. Det finns en omfattande lagstiftning som reglerar 

den finansiella kontakten mellan landskapet och kommunerna. Det är viktigt 

att vi baserar de kontakterna i lag. Det som görs nu är att vi skuldsätter Sott-

unga, vi gör det utan lagstöd, på sidan av lagstiftningen, vilket öppnar upp för 

en ny finansieringsmöjlighet för vilken kommun som helst. 

Det andra som jag tänkte föra ett resonemang om gäller fastigheten ITi-

den. Jag kan väl nöja mig med det som finansministern sade, att den frågan 

närmare kan behandlas i finansutskottet. Jag ser fram emot en bra presentat-

ion i utskottet från landskapsregeringen över nuläget. Tack. 

 Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag förstår naturligtvis att ltl Perämaa önskar att jag skulle 

ha haft något längre ekonomiskt anförande här. Jag tror att ledamoten 

får ge sig till tåls tills imorgon då vi har den ordinarie budgeten på vårt 

bord. Då finns det anledning att diskutera finans- och näringsutskottets 

betänkande. Nästa skede är sedan i samband med första tilläggsbudge-

ten som läggs i mars, när den här landskapsregeringen kommer att 

lägga ut de riktlinjer som vi kommer att arbeta med ekonomiskt och på 

annat sätt under den här mandatperioden. Det är precis som ltl Perämaa 

sade, det finns orosmoln både mindre och större runt omkring, men det 

finns också en del små positiva saker. Det gäller för oss att väga samman 

det här och försöka staka ut en egen åländsk väg där det åländska sam-

hället, med sina resurser, gör det bästa möjliga i den här situationen. Då 

gäller det att ha en bra känsla i tummen när man gör det, inte bli alltför 

negativ och inte alltför positiv utan vara så realistisk som möjligt.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag kan inte erinra mig om att jag skulle ha begärt längre 

anförande, men gärna ett innehållsrikt anförande gällande den globala 

oroliga ekonomiska situationen. Jag hade inte någon förväntan, inte nå-

gon förhoppning och inte någon önskan om detaljerna hur man hante-

rar den åländska ekonomin gällande inbesparingar, det som ska komma 

i tilläggsbudgeten i mars månad, att det skulle redogöras för här. Men en 

analyserande bild av vad vi kan förvänta oss i den ekonomiska utveckl-

ingen i vår omvärld, kanske i Finland och här på Åland i synnerhet. Vi 

får ha förhoppningar om vi får höra mera om det imorgon. 
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Omgivningen är som den är. Vi kan i väldigt liten grad på-

verka utvecklingen i Europa. Vi kan heller inte påverka speciellt mycket 

utvecklingen i Finland, men däremot påverkar utvecklingen oss genom 

det ekonomiska systemet som vi har. Vi måste anpassa oss till det. Det 

som vi verkligen kan påverka är vår egen situation och våra egna verk-

samheter. Det är det som vi nu, under de här veckorna som har gått och 

de veckorna som ligger framför oss, måste fundera på, så att vi kan ut-

forma våra verksamheter på ett sådant sätt att de har en långsiktig ut-

hållighet, oberoende av tillfälliga upp- och nedgångar. 

När det gäller att hitta den här kostnadskostymen för landskapet 

Åland och hela den offentliga sektorn på Åland så är det någonting som 

man inte bara gör på en kafferast eller på några veckor. Det krävs ett ge-

diget arbete både politiskt och i samverkan med förvaltningen och med 

kommunerna på Åland. Den processen håller vi på att starta upp nu. 

När vi är mogna kommer vi att presentera det och också debattera det 

här i lagtinget. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Så är det givetvis. Vi kan knappast påverka den ekonomiska 

utvecklingen i USA eller i EU. De globala ekonomierna via Finland på-

verkar oss. När man nu ska sätta sig ner under de närmaste veckorna för 

att fundera på kommande tilläggsbudget för att där hitta sätt att balan-

sera vår egen ekonomi utifrån det som alla har sagt att vi inte ska skuld-

sätta oss, då blir ju den informationen synnerligen avgörande. Hur man 

tror att ekonomierna kring oss utvecklas och i sista ändan hur avräk-

ningsbeloppet kan utvecklas, hur överföringarna utvecklas från stats-

budgeten till Åland.  

Det var något av detta som jag hade önskat att få höra om. Vi fick bara 

höra att för 2011 så blir det något bättre än förväntat.    

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Jag har ett par kommentar runt den här tilläggsbudgeten. Jag 

hoppas att finansutskottets ordförande kan följa med och den värderade fi-

nansministern svara på eventuella frågor. 

Det första momentet som jag blev liter fundersam över är 43.60.70. Det 

handlar om det nya datasystemet i alarmcentralen. Vi ser att det är en kost-

nad på 265 000. Det står att motsvarande belopp ska indras i bokslutet för 

2011. Jag kan inte begripa det. Det finns ju inget bokslut ännu och det går 

inte att utläsa någonstans var den summan ska indras. Det kan man förhopp-

ningsvis titta på i finansutskottet, om inte finansministern redan nu kan ge 

en bra förklaring.  

Det andra jag tänkte ta upp är detta med finansieringsstöd till kommuner-

na som vi redan var inne på. Vi hörde att finansminister Nordlund sade att 

man inte uppfyller kriterierna. Då är det ju kriterierna för understöd enligt 

prövning, man kan pröva om anslaget kan användas eller inte. Jag tycker att 

finansministerns och regeringens resonemang inte håller. Jag tror att det lig-

ger mycket i det som finansminister Nordlund sade; det inte bara är Sottunga 
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som kommer att få bekymmer framöver. Var hamnar vi då? Det finns alltså 

en rädsla för att man på något sätt ska öppna Pandoras ask.  

Jag noterade att både finansminister Nordlund, jag och flera var överens 

om att Sottunga verkligen har gjort allt vad de kan i den ekonomiska situation 

som de befinner sig i. Sottunga kommun har min absoluta största respekt när 

det gäller att sköta sin ekonomi. Det stora problemet är att de är för få och att 

de inte klarar kostnaderna för åldringsvården.  

Jag riktar en direkt fråga till finansminister Nordlund, ledande centerpoli-

tiker; varför kan man inte jobba för att få ett kostnadstak på samma sätt som 

man har för missbrukarvården även när det gäller åldringsvården. Jag tror 

att vi behöver göra det. Tittar man på centerns valprogram i detta val så skri-

ver man så här: ”Åländsk center vill se en åländsk samhällsreform där an-

svaret för bl.a. områdena missbrukarvård, barnskydd och specialomsorgen 

flyttas från kommunerna till landskapsnivå". Det var det som centern gick 

till val på. Nu vet vi alla att det är socialdemokraterna som bestämmer i den 

här regeringen så det här valprogrammet blåste all världens väg, tyvärr. Pro-

blemet är att man målar in kommunerna i ett hörn. Det sades från finansmi-

nistern att Sottunga inte var skuldsatt. Men precis som ltl Perämaa sade; med 

det här beslutet så skuldsätter man ju istället Sottunga kommun.  

I regeringsprogrammet står det så här; ”det betyder att behörighetsfördel-

ningen mellan landskapet och kommunerna ska bestå.” Den meningen 

gjorde att centerns valprogram rök all världens väg. Det här leder obönhörli-

gen till en kommunsammanslagning på sikt. Personligen och på Ålands 

Framtids vägnar så tror vi tyvärr inte att det är rätt väg att gå om man ska få 

hela Åland att leva. Jag ser lite bekymmersamt på det här. Jag hoppas att 

man i finansutskottet kan ta en ordentlig principdiskussion på samma sätt 

som man har gjort med flera andra viktiga frågor i det betänkandet som vi 

ska debattera i morgon. Det där var en av de större frågorna, jag ska gå över 

till en lite mindre fråga så att finansministern får koppla av här lite emellan.  

Det gäller detta med försäljning av aktier. Jag förstår inte riktigt varför 

man i den börssituation vi har nu börjar sälja bort aktierna i Danisco. Min 

första fråga är varför man avyttrar nu och varför avyttrar man i så fall bara 

detta innehav? Har man inte sett över portföljen i sin helhet i så fall? Detta 

känns som något som bara har ramlat ner på någons skrivbord.   

Följande fråga gäller 45.52.20 som gäller införskaffning av en ny båt för att 

sköta naturreservaten. Självklart ska man inte ha båtar som är i den kalibern 

att arbetarskyddskommissionen dömer ut dem. Om jag är rätt informerad så 

är båten inköpt för ett bra tag sedan och redan använd. Men det förefaller ha 

blivit en väldigt dyr båt. Den intressanta frågan, som jag tycker att man prin-

cipiellt i finansutskottet skulle ägna sig åt, är vad som skulle hända om lag-

tinget säger nej? Det är ändå lagtinget som har budgetmakten. Jag tycker inte 

om det här förfaringssättet att vi får ta ställning till en båt som redan är in-

köpt och använd ett bra tag. Det blir mera som att lagtinget i budgethänse-

ende får lite rollen av gummistämpel och det tycker jag inte om.  

Ärendet som sedan är lite större gäller ITiden-soppan som jag kallade den i 

valrörelsen. Ltl Sundman sade ofta; vad var det vi sade? Och det är lite 

samma sak här, vad var det vi sade. Vi debatterade det här ärendet väldigt 

mycket då när ITiden skulle byggas. Vi var väldigt tveksamma till det och 

tyckte att privata intressenter borde ha förverkligat det istället. Då hänvisades 
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det bl.a. till att Crosskey skulle flytta till Finland och det förekom all möjlig 

skrämselpropaganda.  

Det finns ett par frågor som man behöver titta på när det gäller det här 

ärendet.” Till stödbeloppet ska räknas ränta från den dag då stödet ställdes 

till mottagarens förfogande t.o.m. den dag då det har återbetalats.” Vi ser 

att det handlar om åtta kapitaltillskott och tre landskapsgarantier. De facto är 

det ganska stora pengar. Intressant att notera är att landskapsregeringen 

skriver att man har beslutat att återkräva sammanlagt 7,8 miljoner, vilket 

skulle betalas senast den 14 november. Jag tror att räkningarna har gått, men 

jag tror att det inte har kommit in så väldigt mycket. Oroväckande är att be-

loppet för räntorna redan är uppe i nästan 2 miljoner. Det betyder att ju mer 

tiden går desto mera tickar de här kostnaderna iväg. 

Det blir väldigt bekymmersamt ju längre tiden går. Jag vill absolut inte att 

man ska förstöra kapital i Ålands Industrihus, men vi vet att risken finns. Jag 

undrar hur man har resonerat från landskapsregeringens sida? Vi vet att ris-

ken finns att kommissionen så småningom väcker talan mot Finland. Vi vet 

också att det handlar om Åland i det här fallet och att vi i så fall ska stå för bö-

terna själva. Det är ju den enda ändringen vi har fått under de senaste 15 åren 

i självstyrelselagen. Det är ett bekymmer. Jag har också förstått att bolaget de 

facto har besvärat sig mot det beslut som landskapsregeringen har tagit, an-

tagligen för att få tiden att gå. Men det betyder att räntan istället tickar på. 

Frågan är vad man tänker göra ifrån landskapsregeringens sida? Jag tror inte 

att det är någon hållbar lösning i ekonomiskt hänseende att skjuta det här 

framför sig, vilket jag absolut med största respekt, finansministern Nordlund, 

inte säger att den här regeringen har gjort, man har ju just fått det i sin famn. 

Jag tror att man måste få till stånd en lösning, räntebeloppet är redan uppe i 

2 miljoner och beloppet kommer att bli mycket högre om man inte får en lös-

ning på det. Vad som är ännu värre är att vi eventuellt har talan väckt mot 

Åland så småningom. 

Jag har två frågor till, fru talman. Det gäller 48.05.20, det berömda webb-

bokningsinstrumentet och fråga mig inte hur många år man höll på innan det 

kom på plats. Om jag inte är totalt ute och cyklar så brukar man börjar bygga 

upp webb-bokning för att man ska kunna minska på personal. Det är det som 

är finessen med det här, att man inte ska behöva personal för att sitta och 

sköta allt via telefon. Här är det faktiskt så att vi måste ha extra personal när 

vi skaffar oss webb-bokning. Jag hoppas att man kan titta på det här i finans-

utskottet. 

Värderade fru talman! Den sista frågan gäller anskaffning av fartyg och fär-

jor. Vi kan läsa att man vill ta upp 100 000 för en återvinningsprocess i första 

instans till följd av skiljemannadomstolens beslut när det gäller M/S Skarven. 

Jag är förvånad över att finansminister Nordlund inte berörde den saken dess 

mera. När skiljedomstolen i Stockholm gav sin skiljedom, som faktiskt ledde 

till att landskapet har rätt till 1,8 miljoner, så sattes det estniska rederiet i 

konkurs.  

Det finns ingen bankgaranti kvar, vilket är fullständigt obegripligt för mig. 

Landskapsregeringen gav ifrån sig bankgarantin, antagligen för att tiden ut-

löpte då, men istället för att se till att man hade en bankgaranti ikraft under 

garantitiden, vilket är det normala, så fanns det inte någon bankgaranti över-

huvudtaget och det finns det inte idag heller. Jag tror att risken är väldigt stor 

att man kastar ännu mera goda pengar efter dåliga i Skarvenaffären. Jag 
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hoppas att finansutskottet också bekantar sig speciellt noga med det här. 

Tack.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Ltl Eriksson är lite inkonsekvent. Han ställde frågor till mig 

sedan sade han ändå att det är socialdemokraterna som bestämmer. I 

konsekvensens namn så borde han ställa frågan till socialdemokraterna. 

Jag tycker själv inte om den debattekniken. I framtiden hoppas jag att vi 

kan respektera varandra lite mera, utgående ifrån de roller som vi har. 

Fru talman! När det gäller äldreomsorgen och kostnadstak som ltl Er-

iksson nämnde, så naturligtvis är kostnadstak ett alternativ. Som ltl Er-

iksson säkert har noterat så är samhällsreformen en av de större sakerna 

i den här regeringens handlingsprogram. Det är ett projekt som håller 

på att startas upp alldeles nu i dagarna. I samband med detta är vår 

målsättning att vi ska kunna hitta en lösning som också gäller Sottunga, 

andra mindre kommuner och perifera delar av Åland. Målsättningen är 

att alla ska ha rätt till en likvärdig service. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När finansminister Nordlund sade att jag inte var konsekvent så ville jag 

visa respekt och vända mig till finansministern som lade det här budget-

förslaget. Nu vet jag i fortsättningen vart jag ska vända mig, tydligen. 

Det som bekymrar mig lite är att centern gick till val och sade att man 

skulle föra över det här till landskapsnivå och samtidigt låter de sig luras 

in i en regering där man säger att behörighetsfördelningen mellan 

kommunerna och landskapet ska bestå. Det leder ju obönhörligen till 

kommunsammanslagningar på sikt, om man inte frångår det, och det 

tror jag inte är rätt väg att gå.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! När det gäller ITiden som ltl Eriksson tog upp i sitt anfö-

rande så har vi precis samma inställning till att räntorna växer så 

snabbt. Utgående ifrån det gör bolaget sitt allra yttersta för att kunna 

uppnå en försäljning, för att räntorna inte ska fortsätta att växa ännu 

mera. Jag kan försäkra ledamoten att allt som kan göras så görs. Jag är 

säker på att båda bolaget och minister Karlström är beredd att ge mera 

information i samband med utskottsbehandlingen. Det är också ett lite 

känsligt ärende med tanke på att det pågår en försäljningsprocess sam-

tidigt som vi också har juridiska problem. 

Fru talman! När det gäller behörighetsfördelningen mellan kommu-

nerna och landskapet, så ska vi ha kommuner kvar på Åland så då behö-

ver det också finnas någonting som kommunerna jobbar med. Det är en 

väldigt enkel lösning att föra över från kommunerna till landskapet, men 

man måste också tänka efter vad det innebär i förlängningen. Vi under-

minerar egentligen behovet av kommuner.  

Talmannen 

Tiden är ute!    

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det sistnämnda så är vi helt eniga. Till skillnad från cen-

tern så står Ålands Framtid fortfarande fast vid det som vi sade i valrö-
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relsen. Vi tror att ett incitament är att man också kan diskutera en behö-

righetsfördelning mellan kommunerna och landskapet. Sedan finns det 

många andra variabler med värdkommuner och vi får säkert återkomma 

till det. Jag är bekymrad när man så kategoriskt i regeringsprogrammet 

slår fast att ingen behörighetsfördelning ska ske. 

När det gäller ITiden så är vi tydligen också överens om att räntorna 

tickar på. Jag har försökt sätta mig in i det här ärendet och försökt ta 

reda på om det finns någon möjlighet att man kan jämka det här belop-

pet sett ifrån kommissionens sida, men det finns heller ingen möjlighet. 

Hela beloppet ska in. Det betyder att räntan bara ökar dag för dag. Jag 

ser fram emot en lösning från finansministerns sida.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Fru talman! Ltl Eriksson ifrågasätter införskaffandet av en ny båt till 

miljöbyrån. Den på hösten inköpta båten, som ersatte en 20 år före-

gångare som sjönk på grund av hål i skrovet, var inte till fullo finansi-

erad när man beslöt att införskaffa det här ytterst viktiga arbetsredskap-

et. Man hade förhoppningar om att man skulle kunna finansiera mer-

kostnaden för båten inom ramen för miljöbyråns verksamhet. Men ty-

värr lyckades man inte med det och det är bara att beklaga. Att kunna 

sköta ett tjugotal skärgårdsbaserade naturreservat utan en ändamålsen-

lig arbetsbåt låtar sig inte göras. Det här var ett nödvändigt inköp. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag vill rätta lite, jag har inte ifrågasatt hela båten, jag ifrågasatte förfa-

randet. Vi behöver definitivt en båt för att kunna sköta våra fina natur-

reservat. Jag ifrågasatte förfarandet och om det för det första måste vara 

en sådan här dyr båt. Jag kan inte svara på det, det får man titta på i fi-

nansutskottet. Jag vill att man i finansutskottet tittar på vad som händer 

om lagtinget skulle säga nej. Ansvarig minister säger att man hade för-

hoppningar om att man skulle hålla sig innanför budgetanslagen. Ltl 

Barbro Sundback brukar många gånger säga att det går inte bara att 

komma till lagtinget i tilläggsbudgeter och äska det ena och det andra 

och jag håller med henne helt och hållet. Det är intressant fråga att ta 

ställning till vad som händer om lagtinget skulle säga nej. För nu står vi 

här inför fait accompli. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Det är kanske bra att finansutskottet tittar närmare på förfaringssättet. 

Det är ju flera som stått inför fait accompli. Den här nya regeringen har 

inte kunnat göra annat än ta emot tilläggsäskanden. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det var en bra kommentar och det respekterar jag förstås till fullo. Jag 

vill bara att man ska se på det principiella i vad som skulle hända om 

lagtinget säger nej. Någon gång, om man ska få någon ordning på land-

skapets ekonomi, så måste de frågorna ställas på sin spets. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Landskapsregeringen har rätt till en summa som vida översti-

ger 2 miljoner. Var ska de pengarna komma ifrån och hur tänker vi då? 

Ja, jag tänker på Skarven. Vi har rätt att i dagsläget få tillbaka 2,4 miljo-

ner. Det är pengar som ska komma till de åländska skattebetalarna. Var-

för driver landskapsregeringen processen? Ja, helt enkelt därför att de 

indikationer vi har från våra jurister och sakkunniga ger vid handen att 

vi har goda möjligheter att få tillbaka de här pengarna. Därför fortsätter 

vi den här processen. Det är inte frågan om att kasta goda pengar efter 

dåliga. Det är frågan om att göra rätt och att ta tillvara ålänningarnas in-

tressen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det där låter jättebra. Tyvärr har jag inte haft tid att rota i de stenogra-

fiska protokollen. Jag undrar om infrastrukturminister Thörnroos har 

bättre minne, jag tror att vi hade en precis likadan diskussion när man 

äskade anslag för att gå till skiljedomstolen i Stockholm. Jag vill jag 

minnas att jag påpekade att det som kommer att hända är att man sätter 

varvet i konkurs. Visst, minister Thörnroos, är väl varvet satt i konkurs. 

På vilka sätt kan man ha goda indikationer att få ut dessa medel när 

man de facto inte har någon bankgaranti att falla tillbaka på? Man måste 

i finansutskottet titta ordentligt på hur man kan ge upp en bankgaranti. 

Det är ju väldigt centralt när det gäller fartygsbeställningar. Man får säl-

lan någon beställning om man inte kan presentera en god bankgaranti. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Helt rätt, ltl Anders Eriksson. Skulle bankgarantin ha varit påtecknad så 

skulle vi inte ha suttit i den situation som vi sitter i dagsläget. Det är 

fakta, visst är det så, det är inga nyheter. Det här är satt under lupp av 

internrevisorn och här föreligger en polisanmälan och åtalsprövning, så 

det är knappast någonting nytt. Men nu måste vi titta på hur det ser ut i 

dagsläget och vad vi kan göra. Ja, vi kan försöka säkra att vi får hem 

pengarna. Tyvärr befinner vi oss även här i en domstolsprocess och det 

vore inte klokt och förenligt med en god strategi att här och nu, inför 

allmänheten, exakt redogöra för våra kunskaper och erfarenheter och 

vår vetskap i landskapsregeringen. Däremot är det en skild sak sedan 

vad vi kan informera finans- och näringsutskottet om.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är ju det som är det intressanta. När det gäller bankgarantin så tän-

ker inte jag börja vifta med några polisanmälningar till höger eller väns-

terkant. Jag menar att just på grund av att vi inte har någon bankgaranti 

ikraft så ser jag det som väldigt, väldigt svårt att få ut några medel över-

huvudtaget. Jag hoppas att man i finansutskottet också tar reda på vad 

processen hittills har kostat. Hur mycket av dessa 2 miljoner har för-

svunnit i kostnader? Jag är tveksam till om det är någon större idé att gå 

vidare med det här. Jag tror faktiskt att man bara förstör pengar. Men 

lyckas finansutskottet överbevisa mig och kommer fram till att jag har 
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fel så kommer jag att vara glad. För ju mera pengar som vi kan spara åt 

det här samhället desto bättre.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Roger Jansson 

Värderade fru talman! Sottunga är i en akut likviditetskris. Det är inte bara en 

likviditetskris, det är också en ekonomisk långsiktig kris. Kökar är i en lång-

siktig ekonomisk kris, Geta har varit det tidigare, Kumlinge är antagligen på 

väg in i den och flera kommuner är delvis på väg in i långsiktiga ekonomiska 

svåra situationer. Orsaken till detta är smala skattebaser. Det är helt enkelt en 

för svag inkomstbild utgående från den kompetens som vi lagstiftare har gett 

åt kommunerna att sköta. Det är brist på arbetsplatser som resulterar i den 

här för svaga inkomstbildningen. Det kanske mest förödande är en spring-

ande negativ åldersstruktur.  

I anledning av det här tror jag att vi alla kan vara överens om, och det 

tyckte jag att vi var i valkampanjen, att det här är den här valperiodens 

största samhällsproblem. Liberalerna i den förra landskapsregeringen var 

väldigt tydliga på den här punkten och vi var överens från moderat håll med 

dem att det är på det sättet. Nu kommer det här att kräva åtgärder efterhand, 

kortsiktiga åtgärder och långsiktiga åtgärder. Det räcker inte längre att man 

kastar gratispengar ut till dem som råkar ut för att effekterna av samhälls-

problemen börjar synas. Om man har ett samhällsansvar så måste andra åt-

gärder tas i bruk.  

Den här regeringen har i regeringsprogrammet skrivit om behovet av sam-

hällsservicereformen och ungefär hur man avser att jobba vidare med det. 

Som finansministern sade så har även vi fått en detaljerad redogörelse över 

att man nu börjar ta de första viktiga stegen. I regeringsprogrammet skriver 

man; "långsiktiga åtgärder krävs för att trygga basservicen i kommunerna. 

Kommunernas situation, skattekraft och framtidsutsikter utvärderas och 

granskas. En helhetsöversyn av servicen i landskapet och kommunerna 

görs. Samhälls- och servicereformens fokus är individernas behov av sam-

hällets tjänster. Närservice och demokratisk delaktighet tryggas i alla delar 

av landskapet. För att säkra allas rätt till den service som kommunerna 

idag tillhandahåller stiftas en garantilag om allas jämlika rätt till service 

oberoende av boendeort.” Det här är ett jättestort problem som vi nu har 

framför oss och som vi måste lösa. Vi börjar se de kritiska situationerna som 

uppstår för att de inte har lösts hittills. Vi var överens om, under den föregå-

ende perioden, att det här skulle göra successivt och att man skulle inleda ar-

betet. Förra social- och miljöministern lät i regeringens namn göra en utred-

ning om den sociala sektorns framtid. Det är ett gott bas underlag för det 

fortsatta arbetet.  

Landskapsregeringen visar med det här budgetförslaget att man tar an-

svarsfullt på sin uppgift och man kommer med ett klokt förslag, på det sättet 

att man inledningsvis löser likviditetskrisen. Likviditetskrisen löser man i 

allmänhet med lån, ofta förhoppningsvis kortfristiga lån. Sedan blir det avgö-

rande hur Sottungas och andra kommuners ekonomier långsiktigt ska lösas, 

beroende på hur man bygger den samhällsreform som är absolut nödvändig 

och som säkert alla är överens om att på något sätt måste genomföras. 
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Det har funderats om landskapsregeringens förslag bygger på lag. Jag tror 

att de som ifrågasätter lagenligheten i det här måste säga, om man tvivlar på 

det, huruvida åtgärden strider mot något lagrum. För min del står det klart 

att det inte gör det. Det är ett lagenligt förfarande som landskapsregeringen 

nu föreslår för lagtinget att vi ska gå in för. Sedan tror jag att lagstiftningen 

framöver i de här sammanhangen blir betydligt knepigare. Vi måste skapa en 

ny lagstiftning för att långsiktigt lösa de problem som vi har i landskapet 

idag. Tack. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Fru talman! Jag tror att det råder en total enighet här i lagtingssalen om 

att man måste göra vad man kan och att man måste visa enighet och so-

lidaritet med de kommuner som är i ekonomiskt trångmål. Samtidigt 

säger lagen klart och tydligt vad som gäller med särskilt understöd. 

Landskapsregeringen säger också att man inte uppfyller kriterierna. Då 

får vi utgå ifrån att kriterierna nu är fastställda och att man kan visa för 

finans- och näringsutskottet att Sottunga inte uppfyller kriterierna. På 

samma vis borde man då också ha kriterier för när lån ska beviljas för 

att landskapsförvaltningen framöver ska kunna visa övriga kommuner 

och ge dem lika behandling. Ger man t.ex. lån räntefritt och hur har man 

tänkt? Det är väldigt knapphändig information i tilläggsbudgeten. Det 

finns många frågor och vi förväntar oss svar.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Om det finns många frågor som man förväntar sig svar på 

så har finansutskottet möjlighet att ge de svaren när det gäller räntor 

osv. Jag är säker på att det finns tankar om det. För vår del tror jag inte 

att vi är intresserade av särskilt mycket ränteinkomster i sådana här si-

tuationer, utan det är frågan om att hitta en rimlig lösning. Man får inte 

missbruka den här meningen om kriterierna. Det står; ”uppfyller dock 

inte de kriterier som är lagens avsikt med stöd av denna typ”, och då 

måste man gå tillbaka till lagens tillkomst och också titta på förarbetet, 

på motiveringarna som här i lagtinget har godkänts. Där framgår un-

derlaget och det tror jag att är ganska användbart i sammanhanget.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Vtm Roger Jansson har helt rätt. Samtidigt måste det finnas en sådan 

transparens gentemot kommunerna att man vet vilka kriterier man ska 

uppfylla och vilka kriterier som saknas för att man inte ska kunna få sär-

skilt understöd. Precis på samma vis måste det gälla när det gäller att 

bevilja lån. Vi kan med all säkerhet säga att det blir flera kommuner som 

kommer i ekonomiskt trångmål. Det ska vara rättssäkert och lika be-

handling. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Efter behandlingen av lagstiftningen här där landskapsrege-

ringen först har kommit med sina motiveringar till lagstiftningen och 

sedan har utskottet i lagtinget behandlat det och skrivit sina synpunkter 

på avsikten med stöd av denna typ så har jag svårt att tro att inte då sit-

tande landskapsregering skulle ha utformat ytterligare detaljregler för 

kriterierna när särskilt understöd ska ges ut. Jag har svårt att tro att det 
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är möjligt, om inte den då sittande landskapsregeringen har bedömt att 

det inte behövs. Att det underlag som vi har i lagparagrafen och i moti-

veringarna är tillräckligt, så måste den rimliga förklaringen till en sådan 

situation vara. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vtm Roger Jansson sade att landskapsregeringen visar med det här be-

slutet att man tar ansvar. Jag delar inte riktigt den uppfattningen, där-

emot har jag inte sagt att det är olagligt att man går in på lånesidan. Jag 

har inte granskat det så noga så jag kan inte säga om det är lagligt eller 

inte. Jag blir lite fundersam när jag hör att vtm Jansson säger att man 

kanske inte är så intresserad av räntan. Det finns säkert villkor för ett 

lån också. ITiden-fallet visar hur det kan gå om man är alltför flexibel. 

Jag har varit tveksam till varför man inte kan använda understödet 

enligt prövning? Jag tror att vtm Jansson och jag var med och införde 

understödet. Det var just för att man vid prövning skulle kunna bevilja 

understöd åt kommunerna när man ser att en kommun har gjort precis 

allt som står i deras makt, som jag tycker att Sottunga kommun har 

gjort. Jag upplever en rädsla ifrån landskapsregeringens sida, man vill 

inte ta till det här för att man har svårt att argumentera emot i framti-

den. Tänker jag fel där?  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Vicelantrådet Nordlund besvarade ju i princip den frågan 

på ett tillfredsställande sätt. Eftersom kommunen inte är skuldsatt så 

fyller man inte de kriterier som då uppenbarligen tidigare har använts i 

de här sammanhangen och som uppenbarligen finns som underlag för 

lagframställningen till lagtinget i det här sammanhanget.  

Mitt anförande ska mera ses som principiellt, vi har redan nu haft 

några kommuner som har varit i svår ekonomisk situation. Vi hade tidi-

gare Geta och Kökar. Nu har vi Sottunga som har hamnat in i en allvar-

lig likviditetskris. Allt det här är tecken på att någonting nu är fel i vår 

finansiering av kommunal sektor och möjligheterna för kommunerna att 

leva som självständiga juridiska personer framöver. Då måste vi ta tag i 

det.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Märkväl, vtm Jansson, jag har inte några invändningar mot den pro-

blematiken att det här är det största problemet under den här mandat-

perioden och så kan det kanske vara. Jag tror personligen att det kanske 

inte är det bästa sättet att spara pengar genom att omorganisera. Vi har 

sett på ÅHS, vi har sett på gymnasieskolan där vi har 3 miljoner mera 

kostnader nu än vad vi hade före omorganiseringen.  

Det som moderaterna lade fram, om att man skulle ha värdkommu-

ner för vissa sektorer, tror jag kan vara bra. Jag tror också att eventuell 

sammanslagning som Geta-Finström själv testade på för ett antal år se-

dan kan vara bra. Jag tror att det är jätteviktigt att man har möjligheter 

att diskutera överföringen av uppgifter mellan kommunerna och land-
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skapet. Där har jag de största invändningarna för att man är så katego-

risk från den här regeringens sida. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag tycker att det ät helt riktigt att Sottunga kommun har 

fått beröm för det sätt som de nu har tagit sig an den här problematiken. 

De inser själva att det är långsiktigt. De har en hel del förslag på åtgär-

der, men de är inte implementerade ännu. Det återstår att genomföra 

dem och kanske ytterligare åtgärder måste till därutöver. Då är det rim-

ligt att man löser deras likviditetskris fram tills att man kan börja im-

plementera de här åtgärderna så att man får en större balans mellan 

kostnader och intäkter. Vi vet redan att det heller inte kommer att räcka 

i Sottungas fall, utan det fordras sedan ytterligare åtgärder. Jag menar 

att det är ansvarsfullt och klokt att nu lösa likviditetssituationen för 

kommunen.   

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Gunnar Jansson 

Tack, fru talman! Jag ska uppehålla mig vid två moment inför remissen till 

finans- och näringsutskottet. De har redan avhandlats flera gånger, 44.05.30, 

finansieringsstöd till kommunerna och 48.20.70, anskaffning av fartyg och 

färjor. Jag har önskemål att finans- och näringsutskottet kunde något ytterli-

gare fördjupa sig i dessa frågor.  

Den första frågan är mycket allvarlig och den senare frågan är ekonomisk 

viktig, principiellt betydelsefull och där bör man dra lärdom inför framtiden. 

Jag hoppas att utskottet kan vara lagtinget till vägledning och förvaltningen 

får därmed order från oss hur den bör förfara i framtiden.  

Det är något som inte stämmer i resonemanget om finansieringsstöd till 

kommunerna Flera vittnar om att det här är ett stort problem och att flera 

kommuner är på gång. Jag har citerat en del uttalanden Man har också 

namngivit kommuner med ekonomiska trångmål. Men om det förhåller sig 

på det sättet och landskapet ska stöda kommuner i ekonomiska trångmål, då 

måste man ju ha en generell norm som styr det förfarandet. Ju fler kommu-

ner som man kan förutse att hamnar i sådana svårigheter som gällande lag-

stiftning inte täcker upp, inte hjälper till att lösa, så desto större blir ju beho-

vet av en generell lagstiftning. Jag vänder mig mot uttalandet från kollegan 

Roger Jansson när han sade att han inte har funnit att anslaget här skulle 

vara lagstridigt. Jag vill varna för ett sådant synsätt, att budgetering är lovlig i 

alla de sammanhang som inte är lagstridiga. Faktum är att det är precis tvär-

tom. Jag har, som ni säkert känner till, varit en varm förespråkare av budget-

lagstiftning, att skattebetalarnas pengar får delas ut av oss, att ha den makten 

över medborgarna är i sig en mycket vidsträckt fullmakt. Sådan utdelning får 

bara ske med stöd av lag eller bindande avtal. Därför är jag, lika som andra 

talare, förbryllad över sista meningen i första stycket under moment 

44.05.30; ” kommunen uppfyller dock inte de kriterier som används för att 

pröva om understödet uppfyller lagens avsikt med stöd av denna typ”. Finns 

det beslut på det? Har kommunen nöjt sig med beslutet? Har beslutet vunnit 

laga kraft eller ligger det för överprövning någonstans? Det här är ju väsent-

liga förvaltningsrättsliga frågor för att få en juridisk bild av läget och för att 
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komma vidare med de ekonomiska trångmålen. I det sammanhanget ska vi 

vara klara på att inte är det som vi nu beskådar något nytt under stjärnorna. 

Så här har det varit så långt som jag kan komma ihåg. Förr i världen hette fe-

nomenet att man från landskapets, statens eller någon överordnads sida 

ställde en kommun under förstärkt tillsyn. Det ansågs vara ganska brutalt att 

uttrycka sig på det sättet, så lagstiftningen i Finland ändrade på 90-talet. Jag 

var till och med om den ändringen 1994 när riksdagen stiftade en tidsbe-

stämd lag i grundlagsenlig ordning med syftet att konsolidera kommunernas 

ekonomi och genomföra vid behov kommunutredningar. Från till förstärkt 

tillsyn har man nu övergått till en ordning till konsolidering där staten hjälper 

att konsolidera en kommuns ekonomi.  

Giltigheten för de lagarna har upphört i Finland. På Åland har vi överhu-

vudtaget inte någon sådan lagstiftning. Det som gjorde det möjligt att de la-

garna upphörde var dels den nya grundlagen som inte egentligen tillät så här 

grava ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Men det som också var syftet 

med reformen, alltså lagstiftningen, var att kommunreformen kunde starta 

och drivas vidare i Finland. Här vill jag ge vtm Jansson rätt att det som vi nu 

beskådar är en del av den processen. 

Tillbaka till budgetlagstiftning, jag kan åtminstone inte tänka mig att vi här 

i lagtinget skulle budgetera om allt sådant som inte är lagstridigt. Att det enda 

kriteriet för oss att värna medborgarnas pengar är att vi inte får göra någon-

ting som är lagstridigt. Som sagt, det är precis tvärtom. Vad vi behöver är 

budgetlagstiftning, positiv lagstiftning som säger hur vi vill förfara. 

Jag är i och för sig tacksam för vicelantrådets svar på min replik. Jag skulle 

nog se det som väldigt angeläget att komma vidare med lagstiftningen om 

konsolidering av kommunernas ekonomi.  

Jag hoppas att utskottet kan överväga de här sakerna. Det är inte särskilt 

krångliga saker att vidta. Det handlar om politiskt mod. Det handlar om att i 

någon mån nagga den kommunala självbestämmanderätten i kanten, åt-

minstone under en övergångstid, för att genomföra konsolideringarna. När 

man genomför konsolideringar så visst är ju lån ett kriterium. Men i de sy-

stem som jag känner till så anlitar man ju kreditinstituten som långivare. 

Banker är ju bra på att få låna ut pengar. Så gör man i Finland, så gör man i 

Sverige. Jag kan inte riktigt förstå varför samhället hos oss ska vara den 

första att gripa in när en kommun vill låna pengar. Jag tror att bankerna kan 

sköta det också. Däremot är det vanligt att konsolideringslån och stöd åtföljs 

av insatser från samhällets sida. Jag nämnde räntestöd, landskapsborgen och 

andra saker. Men det ska medges, lagstiftningen känner samhällslån men det 

är absolut i sista hand när alla andra alternativ är uttömda. Vore det inte 

också hos oss en möjlig väg att gå? Att anlita kreditinstituten för kommuner, i 

det här fallet Sottunga, med likviditetsproblem men ändå en solid ekonomi 

utan skulder, vad jag förstår. Kommunen skulle anlita med landskapets hjälp 

kreditinstituten. För vår regering kan det väl inte vara svårt? Lantrådet Gu-

nell lovade ju vid regeringsförklaringen att inte socialisera Åland och jag tog 

fasta på det löftet. 

Fundera gärna i utskottet på om inte kreditinstituten kunde vara använd-

bara även i ett sådant här sammanhang, uttryckligen med stöd av lagstift-

ning.  

Jag tär på tiden, fru talman, men vill nämna några ord om moment 

28.20.70, anskaffning av fartyg och färjor.  
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Om jag förstår den här texten rätt så handlar det om att inleda en återvin-

ningsprocess mot det konkursbo, som innan konkursen inleddes, byggde de-

lar av Skarven. 

I ett EU-land, i ett samhälle styrt av principen Rule of law så är ju rättsvä-

sendet en statlig angelägenhet och i allmänhet gratis. När jag ser på sådana 

här stora summor får jag intrycket av att det här handlar om att det här hand-

lar om någon slags garantibelopp för att överhuvudtaget kunna starta proces-

sen. Förstår jag det rätt att det är i Estland? Nu är jag inte särskilt väl insatt i 

estnisk konkurslagstiftning. Men jag utgår ifrån att också domstolsväsendet i 

EU-landet Estland följer en något så när upplyst europeisk ordning. Om det 

handlar om någon slags kaution för att kunna inleda processen så vore det 

nyttigt att få någon upplysning om den saken. Om det inte handlar om en 

kaution utan enbart om rättegångskostnader så är jag också som andra talare 

lite förbryllad över summans storlek. En återvinningsprocess i ett konkursbo 

är ofta en ganska enkel åtgärd och en väldigt formbunden process. Den utförs 

vanligen skriftligen, där det viktiga är att klara av terminer, tidsbegränsning-

ar. Den så kallade sexmånadersregeln är ju mer eller mindre helig i återvin-

ningssammanhang. Därför blir även jag lite orolig över att notera att kon-

kursdomen gavs den 17 februari 2011 och återvinning blir aktuellt nu. Jag 

hoppas därför att man inte har förlorat några fatalier, för det vore fatalt. Jag 

ber också utskottet att titta lite närmare på den här aspekten, utöver det som 

kollegan Anders Eriksson och andra nämnde hur man överhuvudtaget har 

kunnat hamna i en återvinningsprocess vid en entreprenad där bankgaranti-

systemet borde ha fungerat.  

Jag ställer mig därför tveksam till summans storlek, för om det enbart 

handlar om juridisk hjälp så är det ganska banala saker, tro mig. Jag har skött 

många återvinningsärenden, de är inte speciellt krångliga. Men om det hand-

lar om något annat så kanske utskottet kan få upplysning om det och vi så 

småningom här i kammaren. Tack, fru talman.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Ltl Gunnar Jansson upprätthöll sig vid finansieringsstödet 

till kommunerna. Jag vill ändå peka på den nästsista meningen där det 

står; ”landskapsregeringen fastställer de närmare villkoren för låneav-

talet.” Jag hoppas att det lite skingrar osäkerheten kring landskapsrege-

ringens agerande i det här sammanhanget. 

Fru talman! Det som kanske ändå bekymrar mig mest i ltl Janssons 

anförande är att ltl Jansson tycker att vi ska hänvisa Sottunga till ban-

ken, om jag uppfattade honom rätt. Jag tycker att det känns lite fel, ut-

gående från att Sottunga har gjort allt vad man kan för att reda upp sin 

situation. Vi har ett långsiktigt ansvar att se till att också de äldre på 

Sottunga får en likvärdig omsorg, precis som de som bor i Mariehamn 

eller Jomala. Jag tycker att det är lite rått att hänvisa Sottunga till ban-

ken nu när de har likvida problem. Det är vårt ansvar som är i ansvars-

ställning i landskapet att försöka vara med och kortsiktigt lösa det på det 

här sättet och att långsiktigt arbeta för att vi ska få en hållbar lösning 

också för Sottunga. I detta är det här en pusselbit, inte att gå till banken.  
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Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! När jag efterlyser lagstiftning så förstår jag att vicelan-

trådet hänvisar till skulderbrevslagstiftningen, dvs. när landskapet och 

Sottunga kommun ingår ett låneavtal så den närmast liggande lagstift-

ningen finner man där utöver övrig banklagstiftning.  

Beträffande den andra delen så med någon erfarenhet av kommunal-

politiken i Mariehamn så har vi ju goda erfarenheter av kommunen Ma-

riehamns bankförbindelser och bankförhållanden. Jag menar att ban-

kerna fungerar. Ska man med skattemedel gå in och idka bank så borde 

man ha generella regler för det så att man vet vad som gäller också när 

andra kommuner eventuellt hamnar i motsvarande problem. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Man måste kanske ändå se Mariehamn och Sottunga med 

lite olika ögon här. Mariehamn är Ålands huvudort och nästan hälften 

av Ålands befolkning bor här. Sottunga är en liten skärgårdskommun 

där det i praktiken lever ungefär 65-70 människor i det samhället. De 

har en väldigt smal skattebas. Redan nu har Sottunga en åldersstruktur 

med flera äldre människor än på övriga Åland. Tittar man framåt några 

år så kommer den här situationen ytterligare att förstärkas. Att i det 

sammanhanget be dem gå till banken tycker jag inte är någon lösning på 

deras problem. För de har inte den skattekraften och kommer troligen 

inte att få det heller inom överskådlig framtid. Vi måste tillsammans 

diskutera en långsiktig hållbar lösning.  

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Definitivt, jag är väl medveten om Sottungas problem 

och de ska lösas, det är alldeles klart. Problemen ska lösas uthålligt och 

neutralt så att det kan gälla som norm också för andra kommuner i svå-

righeter. Vad jag efterlyser är lagstiftning till den delen.  

Vad sedan gäller liknande Mariehamn vid Sottunga så såg jag det från 

den andra sidan. Jag litar nog på bankväsendet på det sättet att banker-

na behandlar låntagare och sådana som begär lån på lika villkor i stort 

sett. Konsolideringslagstiftning fungerar, stor som liten ska ungefär 

kunna ha samma bemötande också i kreditinstituten. Därför att sam-

hället i de sammanhangen ger räntestöd, kan vid behov också borga för 

lånen i fråga och därför ser jag inga problem med bankerna. Jag litar på 

dem. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att 

remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. 

Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Andra behandling 

4 Överlåtelse av verksamheten vid Ålands försöksstation 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 5/2011-2012) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 2/2011-2012) 

I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

första behandlingen eller förkasta förslaget. 

Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande. 
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Diskussion. Ingen diskussion. 

Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet? 

Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är 

avslutad. 

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

1 Bostadssparpremie 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2011-2012) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2011-2012) 

Även i detta ärende kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts i första 

behandlingen eller förkasta det. 

Först tillåts diskussion. Efter det föreläggs lagförslaget för antagande i andra behand-

ling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering samt det eventuella klämförslaget för 

godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i 

andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.  

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Begärs ordet? 

Ltl Anders Eriksson 

Talman! Jag är lite tveksam till om man inte får ha diskussion i andra be-

handling.  

Om man ser till det här lagförslaget så har jag ingenting emot det i grund 

och botten. Jag tycker det är positivt att ungdomarna sparar. I de börstider 

som råder nu så tror att det är ganska bra att man sparar till bostad. Det är 

någonting som kan bli ganska bra. 

Men det är inte riktigt några händer och fötter på den åländska bostadspo-

litiken och det är det inte heller när det gäller lagförslaget på bostadsspar-

premie. Tack vare att vi har en blankettlagstiftning så har vi hela tiden släpat 

efter de åtgärder som man har gjort på den finska sidan, där man har haft ett 

helt annat syfte än vad vi har haft det här. 

För att göra en lång historia kort så mot den bakgrunden försökte jag i ut-

skottet få in en kläm som skulle lyda så här; ”att landskapsregeringen bör 

överväga att införa ett eget bostadssparsystem som kan anpassas till det 

åländska konjunkturläget och den åländska bostadsmarknaden, inbegripet 

behovet av att stimulera ungdomars första bostadsanskaffning.” Så ville jag 

att klämmen skulle lyda, men tyvärr vann klämmen inte gehör i utskottet. Då 

hade jag inte något annat val än att reservera mig. Klämtexten i sin helhet 

kan läsas reservationen som bifogas detta betänkande.  

Talmannen 

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har 

godkänt motiveringen begärs ordet? 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Jag föreslår en kläm som skulle lyda så här; ”att landskapsrege-

ringen bör överväga att införa ett eget bostadssparsystem som kan anpas-
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sas till det åländska konjunkturläget och den åländska bostadsmarknaden, 

inbegripet behovet av att stimulera ungdomars första bostadsanskaffning.” 

Talmannen 

Begärs ytterligare ordet? 

Ltl Axel Jonsson  

Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Erikssons förslag. 

Talmannen 

Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Anders Eriksson understödd av lag-

tingsledamoten Axel Jonsson föreslagit att lagtinget antar en kläm med följande lydelse: 

”att landskapsregeringen bör överväga att införa ett eget bostadssparsystem som kan 

anpassas till det åländska konjunkturläget och den åländska bostadsmarknaden, in-

begripet behovet av att stimulera ungdomars första bostadsanskaffning.” Klämförsla-

get ingår i ledamoten Anders Erikssons reservation till betänkandet. 

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

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Jag tycker att det är en principiellt så pass intressant fråga så jag 

önskar öppen omröstning.  

Talmannen 

Öppen omröstning är föreslagen. Finns det understöd. 

Ltl Axel Jonsson  

Jag ber att få understöda ltl Erikssons förslag.  

Talmannen 

Öppen omröstning har begärts, understötts och kommer därmed att verkställas. Jag ber 

lagtingsledamöterna Torbjörn Eliasson och Petri Carlsson att biträda.  

Den som röstar för utskottets förslag röstar ja och den som röstar för att lagtingsleda-

moten Anders Erikssons kläm ska godkännas röstar nej. Kan omröstningspropositionen 

godkännas? Godkänd.  

Upprop.  

Omröstningen har gett resultatet: 24 ja-röster, 3 nej-röster och 3 ledamöter var frånva-

rande.  

Lagtinget har omfattat utskottets förslag. Klämförslagets enda behandling är avslutad. 

Därmed är ärendet i dess helhet slutbehandlat. 

För kännedom 

5 Tillstånd för radio- och televisionssändning 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 4/2011-2012) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 9 januari 2012. 

6 Användande av belysning vid jakt 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2011-2012) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 9 januari 2012. 

Plenum slutar   

Nästa plenum hålls den 20 december 2011 klockan 09.30. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 29 ledamöter är närvarande. 

Enda behandling 

1 Budget för landskapet Åland 2012 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 6/2011-2012) 
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2011-2012) 
Budgetmotionerna nr 1-16 (BM 1-16/2011-2012) 

Först tillåts diskussion. Detaljbehandlingen kommer att vidta på onsdag den 21 decem-

ber 2011. Diskussion. 

Ltl Jörgen Pettersson     

Fru talman, kära kolleger i Ålands lagting! Inom finans- och näringsutskottet 

har vi haft några intensiva veckor bakom oss. Den 21 november fick vi den 

förra regeringens budget för 2012 på vårt bord. I fredags satte vi sista handen 

på utskottets betänkande och gjorde det offentligt. Det är ett betänkande jag 

på vårt utskotts vägnar är stolt över och jag vill redan inledningsvis passa på 

att tacka vår utskottssekreterare Niclas Slotte och alla de utskottsmedlemmar 

som bidragit till slutresultatet för gott samarbete. Jag nämner ingen för att 

inte glömma någon. Eller förresten, några av mina kolleger, de i opposition, 

återkommer jag till lite senare. 

Nu är jag än så länge ny i dessa sammanhang liksom flera andra i vårt ut-

skott. Kanske är det därför som diskussionerna och behandlingen löpt framåt 

på ett synnerligen konstruktivt sett. Fast jag föredrar att se det som en genuin 

omtänksamhet om hela Åland. För en sak stod oss i utskottet väldigt klart re-

dan efter de första dagarnas höranden; den ekonomiska världen är på väg att 

förändras dramatiskt. Det som började rätt avlägset i Grekland och möjligen 

USA har under hösten spritt sig över hela euro-området och tvingat snart sagt 

alla EU-länder att skriva ner sina ekonomiska prognoser rejält. Detta kom-

mer att bromsa den för nationalekonomiernas vällevnad extremt viktiga till-

växten. När folk saknar pengar köper de mindre vilket syns i samhällskas-

sorna. Någon större förbättring står heller inte för dörren. På kort sikt förblir 

räntorna hos oss låga medan de sett över de närmaste två åren mycket väl 

kan börja stiga igen. Kristider betyder också att bankerna stänger låneluckan 

och ser om sitt eget hus. Det behövs särskilt efter den fastställda höjningen av 

bankernas kapitalkrav som blev klar i november och inte hjälpte upp situat-
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ionen. Penningmarknaderna i Europa befinner sig i något slags kramp just 

nu, i väntan på beskedet om den färska finanspakten ska rädda eurosamar-

betet eller inte. 

Allt detta hände snabbt. Hur snabbt kanske bäst illustreras av utvecklingen 

i Finland. Om jag snabbt backar bandet krympte samhällsekonomin i Finland 

med 8 procent år 2009. Det var rena rama fria fallet. Under år 2010 inleddes 

en upphämtning som kanske inte var urstark men heller inte obetydlig. BNP 

växte under fjolåret med 3,6 procent. I år började det bra med siffror på 

uppemot 5,5 procents tillväxt under det första halvåret. Efter det tog bränslet 

slut. Under det sista halvåret räknar de viktigaste institutionerna med noll 

procents tillväxt för finländsk del, om ens det. Sanningen är att den europe-

iska skuldkrisen fått allt att stanna. Och ett land som Finland som levt högt 

på sin export tvingas nu tänka om. Den finländska ekonomin är på väg att 

krympa vilket i sin tur får konsekvenser för hela Åland. Klumpsumman riske-

rar på sikt att sjunka till följd av att hela landets skattekraft minskar. Ålands 

viktigaste näringsgren, sjöfarten, drabbas ännu snabbare av nedgången när 

det gäller exportindustrin där de största kunderna finns. 

Ett glädjeämne, om än något skakigt, är Sverige. Den svenska ekonomin 

har hittills klarat sig hyfsat om den än för ögonblicket är lite krasslig. Däre-

mot har arbetslösheten slutat öka och förväntas ligga stadigt på 7,5 procent 

även nästa år. Det är betydligt bättre än i Finland där man i dag ligger på 7,9 

procents arbetslöshet men räknar med att den siffran stiger rejält under nästa 

år. Skillnaderna mellan våra två grannekonomier är att man i Sverige räknar 

med en återhämtning i slutet av år 2012 medan motsvarande i Finland inte 

sker förrän tidigast året därpå. 

När det gäller Åland stannar vi troligen på en nolltillväxt för år 2011. Det är 

såklart inte bra. Inflationen är högre hos oss än hos våra grannar och någon 

reell tillväxt är därför inte att vänta under överskådlig tid. Arbetslösheten är 

sett bland hela befolkningen bara 2,8 procent vilket är mycket positivt. När 

det gäller en ö ute i ett hav är det antalet arbetsplatser som sist och slutligen 

räknas. Därför är det illavarslande att ungdomsarbetslösheten i dag är 6,2 

procent och väntas stiga redan till nästa år. De flesta siffror och trender pekar 

alltså åt fel håll just nu. Med ett glädjande och viktigt undantag; inflyttningen 

fortsätter. Vi blir några fler ålänningar för varje år som går. Folk inte bara 

från våra närregioner väljer att bosätta sig i vårt sist och slutligen fantastiska, 

kreativa och inspirerande landskap. De kommer från hela världen. Det är bra. 

Vid sidan av arbetsplatser är befolkning varje liten ös största tillgång. Därför 

är det viktigt att alla vi som sitter här är med och aktivt tar emot de nya ålän-

ningar som väljer att flytta hit och bli vad vi är: öbor och ålänningar. Bara ge-

nom att vara välkomnande och generösa försäkrar vi oss om att vår ö även i 

fortsättningen är en dynamisk plats att leva på. Och som vi alla vet är ett le-

ende en av få saker som faktiskt inte kostar. Tvärtom. 

Mitt i allt detta ekonomiska krisbygge ska Åland förvandla ett för närva-

rande strukturellt budgetunderskott på minst 10 miljoner euro per år till en 

budget i balans. Smaka på det. En budget i balans betyder att inkomster och 

utgifter är i stort sett lika stora för varje år. Och eftersom vi för ögonblicket 

inte kan göra så värst mycket åt inkomsterna är det på utgiftssidan vi måste 

jobba. 

Fru talman! Budgeten för 2012 kan mot den här bakgrunden liknas vid en 

gammal karta som inte längre stämmer överens med den nya verkligheten. 
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Där det förr var jämnt eller rentav nerförsbacke är det nu motlut. Det kan 

ingen lastas för. Tiderna har förändrats radikalt och hastigt. Därför är det 

heller ingen idé att i alltför hög grad se bakåt och leta fel. I lägen som detta är 

det viktigare att se framåt och leta rätt. Om vägen hittills varit bred och in-

bjudande till hög fart får vi i fortsättningen börja betrakta den med större 

misstänksamhet och anpassa farten efter omständigheterna. 

En sak är nämligen fullständigt klar. Landskapet Åland och Ålands land-

skapsregering liksom vi som sitter i denna sal måste i fortsättningen tänka 

inbesparingar, inbesparingar och inbesparingar. För att vända denna ekono-

miskt svajiga skattefinansierade buss måste varje utgift synas i sömmarna, 

varje investering vägas på silvervåg, varje nyanställning granskas ur ett nöd-

vändighetsperspektiv. Tiderna är hårda och kan bara mötas med list, snålhet 

och mod. List för att hitta lösningarna och affärerna som andra inte ser. 

Snålhet för att säga nej där det hade varit enklare att säga ja. Mod för att ge-

nomföra de förändringar som är nödvändiga. Genom att sköta om vår ge-

mensamma kassa i dag försäkrar vi oss om att ha det bra även i morgon. 

Fru talman! Vårt betänkande talar för sig självt men jag vill ändå lyfta fram 

några saker som jag tror är viktigare än andra. Som till exempel varför ut-

skottets majoritet valde att förkasta samtliga de motioner som lades av oppo-

sitionen, 16 stycken. Ni och många andra undrar säkert om inte en enda av 

dem var tillräckligt bra för budgeten 2012. Svaret är att ja, det var de. 

Varenda en av budgetmotionerna bar med sig förnuft, ansvar, engagemang 

och – politik. Varenda en av dem tillförde innehåll till diskussionen och fick 

oss alla att se på verkligheten ur olika och nya perspektiv. Ändå förkastades 

de allihop. Skälet till det är det sistnämnda – politik. 

Alla vi som sitter här arbetar med Ålands bästa för våra ögon. Det tvivlar 

jag inte på för ett ögonblick. Men vi ser olika på var åtgärderna just nu ska 

riktas och i vilken takt olika saker ska göras. Politik är inte bara tyckande, det 

är också timing. Av det skälet har utskottets majoritet valt att förkasta oppo-

sitionens budgetmotioner för att ge den nya landskapsregeringen möjlighet 

att forma sin egen politik. Utan att känna sig bunden av det andra bestämt. 

Det ingår också i vårt parlamentariska system.  

Däremot vill jag passa på att rikta ett särskilt tack för gott samarbete till de 

utskottskolleger, i den nuvarande oppositionen, som jobbat hårt med sina 

motioner och sett till att vi alla är på tårna. 

Fru talman! Jag är säker på att den liggande budgeten och denna framstäl-

lan skapar mer debatt. Så ska det vara. Jag vill ändå ta tillfället i akt och ut-

veckla utskottets resonemang när det gäller några olika områden. Vi börjar 

med det för varje organisation så livsviktiga ledarskapet. Utan tydliga ramar 

och givna riktlinjer är det omöjligt att skapa ordning och reda och arbets-

trygghet. Om vi ska nå vårt gemensamma mål med en budget i balans börjar 

det i vår egen butik. I detta hus vilar ett enormt ansvar på oss som sitter här i 

salen. Vi utgör förebilder. Det vilar också på ministrarna i Ålands landskaps-

regering, på de ledande tjänstemännen och på alla andra. Vi måste försöka 

mer. Vi måste ta ytterligare ett steg fast vi är trötta. Vi måste tänka klart 

fastän hjärnan vill annat. Vi måste alla jobba lite hårdare. Något annat sätt 

finns inte. Utskottet understryker, enhälligt, mot bakgrund av detta att land-

skapsregeringen måste ta ett helhetsansvar för löneutvecklingen inom land-

skapets områden. Lönesättningen ska vara rättvis och det börjar bli dags att 

göra som man gjort på de flesta andra håll. Utred möjligheterna att gå in för 
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en lönesättning baserad på arbetsvärdering. Det är landskapsregeringens och 

de ledande tjänstemännens ansvar att hålla alla anställda vid gott humör, att 

gjuta mod i dem när det behövs och att inspirera dem att känna stolthet för 

sitt jobb. Det är den enskilt viktigaste uppgiften när det handlar om ledar-

skap. Den som känner rädsla eller ängslan inför vad som komma ska löper 

risk att inte våga ta det ansvar som ibland krävs. För att på sikt bringa en 

budget i balans behöver vi en modig och stolt förvaltning! 

Det krävs också djärvhet inför det jobb som väntar. Vi ska till exempel se 

över den samhällsstruktur som skapat det Åland vi i dag älskar. I går fick vi 

en viktig väckarklocka i nödropet från Sottunga. Att förändra är ingen enkel 

uppgift. Det är närmast som ett väldigt schackspel. Flyttar man en pjäs får det 

konsekvenser på resten av brädet. Ändå måste det göras om vi i längden ska 

lyckas bygga ett ännu bättre samhälle. Vi i finans- och näringsutskottet ser 

fram mot fortsatta initiativ i den riktningen från regeringens sida. 

Jag vill också nämna varför utbyggnaden av ett besökscenter i Bomarsund 

är struket för tillfället. Det är en direkt följd av det jag började denna presen-

tation med. Bristen på pengar och osäkerheten inför framtiden. Ett samhälle 

är som vilken familj som helst. Om det saknas medel går det inte att inve-

stera. Ändå känner jag stor sympati med Bomarsund och dess historier. Det 

börjar förvisso bli ett tag sedan Krimkriget pågick men historierna från den 

tiden är alltjämt tankeväckande och på riktigt. Som världens kanske för-

nämsta tapperhetsmedalj, Victoriakorset. Det allra första delades ut till irlän-

daren Charles Davis Lucas för att han i strid med order och med sitt eget liv 

som insats lyckades kasta en brinnande granat till sjöss från sitt fartyg Hecla 

som med listiga manövrar och nya farleder lurat det ryska försvaret och just 

då intensivt deltog i bombardemanget av fästningen. Hade inte Lucas och de 

andra lyckats då, med hjälp av nya kartor, hade vi kanske inte haft något lag-

ting i dag. Detta utspelade sig sommaren 1854 men är fortfarande en historia 

att glädjas åt.  

Det är inte nog med det. Victoriakors nummer två och nummer tre delades 

också ut för visad tapperhet i samband med striderna om Bomarsund. Detta 

är inte bara något att prata om i stugorna när mörkret faller på. Det är också 

en historia som särskilt britter älskar. Om det är något de håller av så är det 

sina tapperhetsmedaljer i allmänhet och sina Victoriakors i synnerhet. Men 

trots det har utskottets majoritet inte ansett det vara värt 3,5 miljoner euro 

att bygga ett besökscentrum i Bomarsund. Det är som det är, men jag tycker 

att vi och alla andra inblandade inte får ge upp för det. En historia kan berät-

tas även utan stora investeringar. Det gäller bara att finna nya vägar. Precis 

som britterna och fransmännen gjorde i Bomarsund. 

Det här är mitt allra första betänkande kring en budget i landskapet Åland. 

Inför detta tänkte jag gå tillbaka i arkiven för att bilda mig en uppfattning om 

hur man har gjort förr. Jag valde att avstå för att jag tror att det vi står inför 

på riktigt kräver nya sätt att tänka och nya sätt att tackla gamla problem. Ska 

man förändra något strukturellt måste man våga söka andra vägar framåt. 

Fru talman! Med hänvisning till allt detta tror jag det är riktigt att sam-

manfatta finans- och näringsutskottets betänkande i en direkt uppmaning till 

regeringen inför den kommande tilläggsbudgeten. Ta med er dessa ord, gå 

tillbaka till era kontor, dra upp riktlinjer för nya kartor som bättre passar till 

dagens verklighet. Gör de gärna digitala så de går snabbt att förändra. För om 

man inte är beredd att anpassa sig till verkligheten kan det lätt gå som det 
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gick för ryssarna i Bomarsund. De trodde de kände till geografin i området, 

men blev rejält lurade av den modige Charles Davis Lucas och hans mannar. 

Tack för uppmärksamheten. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Finansutskottets ordförande hyllar oppositionen. Det hör 

till ovanligheten, men det är trevligt. Han säger att skälet till förkastande 

är politik, men jag tror att han glömde ett ord före, makt, maktpolitik. 

Personligen är det frukten av den omogna parlamentarismen vi har. Det 

är ingen större katastrof om man omfattar en motion rakt av. Nu har fi-

nansutskottet i och för sig tagit motionerna ganska långt, men ändå för-

kastat dem. Man omfattar dem, men förkastar dem. I och för sig är det 

ganska sympatiskt, jag ska återkomma till det. 

Två detaljfrågor i alla fall. Under rubriken personalpolitik och ar-

betsmiljö sägs det att ledarna skapar motivation och trygghet på arbets-

platsen. Det tycker man att är särskilt viktigt. Allt som står här är själv-

klart, men är det någonting mellan raderna som finansutskottet vill 

säga?  

Den andra frågan är förkastande av motionen om taxfree i skärgårds-

trafiken. Det finns inga motiveringar överhuvudtaget. Vad beror det på? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Fru talman! När det gäller den första delen om ansvar och ledarskap i 

organisationen finns det inget mellan raderna. Det viktiga är att om man 

strukturellt ska dra ner tio miljoner krävs det verkligen ett fast ledar-

skap. Det är att understryka den delen. 

När det gäller taxfreetrafiken finns det flera delar i den. En är att det 

finns tillräckligt med brännvin på Åland i dagens läge. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Om man, när det gäller det sista, skrivit ut det i finansut-

skottets betänkande hade jag förstått utskottets förkastande betydligt 

bättre.  

Om vi nu tar den första frågan. I syfte att uppnå en budget i balans 

krävs samarbete, gott ledarskap och målstyrning med tydliga priorite-

ringar. Utskottet framhåller särskilt vikten av att ledarna skapar moti-

vation och trygghet på arbetsplatsen. Landskapsregeringens och de le-

dande tjänstemännens ansvar är särskilt stort. Jag håller med på 

varenda punkt och varenda bokstav, det är inte frågan om något annat, 

men varför plockar man upp det i betänkandet? Jag ser det som själv-

klart. Är det en oro för att de ledande tjänstemännen eller ministrarna 

inte ska uppfylla det som man behöver göra när det gäller att skapa mo-

tivation och trygghet på arbetsplatsen? Det är så självklart så jag förstår 

inte varför man plockar upp det. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Fru talman! Jag är glad för att ltl Eriksson håller med om detta. När det 

är kristider, kanske jag uttryckte mig otydligt i min förra replik, men när 

det är kristider är ledarskapet extra viktigt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Det var ett målande anförande av finansutskottets ordfö-

rande, tack för det. Plikt och mod behöver man också ha om man ska 

driva ett sjukhus på en ö som är omgiven av vatten, men också flexibili-

tet och att fånga chansen i flykten. Det är en överlevnadsfråga för den 

åländska hälso- och sjukvården att vi kan rekrytera vårdpersonal och 

framför allt läkare. Därför ser jag nu med lite oro på och funderar på om 

finans- och näringsutskottet vill sätta bälte och hängsle på landskapsre-

geringen. Vi behöver ha en flexibilitet i lönesättningen när det gäller vår 

personal och läkare. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Fru talman! Får vi inte ordning på de allmänna finanserna kan vi inte 

heller driva ett ÅHS särskilt bra. Allting börjar och slutar med att man 

ska ha en budget i balans. Tack! 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Det är en semantisk diskussion, det blir en diskussion om 

hönan och ägget. Har vi inte några reella lönevillkor att erbjuda våra lä-

kare har vi ingen sjukvård heller. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Fru talman! Jag tror att det finns många andra saker som vi kan fundera 

på. Det är klart att vi ska vara med och vara konkurrenskraftiga med lö-

ner. Det måste man vara i ett samhälle som drivs på marknadskrafter-

nas villkor, men det är exakt dessa marknadskrafter som ställer till det 

för oss nu eftersom de spelar vilt i Europa och gör att våra inkomster 

sjunker. Därför måste man anpassa sig till sådana. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag konstaterar att finans- och näringsutskottet har gjort ett 

betänkande som i princip omfattar den budget som vår regering lade. 

Det är positivt och bra. Samtidigt så lägger utskottet press på regeringen 

att gå vidare. Det är också bra. Man borde kanske också, när man pratar 

om list och mod, inte heller vara dumsnål. Det är man när man går in 

och stoppar Bomarsundsprojektet. Bomarsundsprojektet är så mycket 

mer än Krimkriget. Det skulle bidra till att hålla hjulen igång genom in-

vesteringsinsatser, genom en turismsatsning som har betydelse för be-

söksnäringen. Under vår regeringstid har vi systematiskt jobbat på en 

sådan linje att investeringar ska skötas med jämn takt och det måste 

man fortsätta med för att inte släcka lamporna, som den här regeringen 

har pratat om. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Fru talman! Om besökscentrat i Bomarsund verkligen är en sådan bra 

grej att satsa på är jag fullständigt övertygad om att de fria marknads-

krafterna kommer att se till att det byggs långt innan vi hinner säga 

skatteutjämningsfond.  
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Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Vi har också ett ansvar för vårt kulturarv, att bära det vidare för 

kommande generationer. Att visa upp det som är vår historia, det som 

har burit fram till dagens fantastiska autonomi. Bomarsundscentret 

skulle hjälpa oss för att visa upp det fantastiska Åland, både för besö-

kande och för vår egen befolkning. Det är dumsnålt att stoppa projektet 

nu för ekonomi är också alla de arbetstimmar, allt det arbete som är ner-

lagt för att ta det här projektet så långt som det är i dag. Det står klart att 

verkställas. Det ligger bra i tiden efter att Alandica är klart och efter att 

sjöfartsmuséet är klart. Nu är det dags för en kultursatsning på lands-

bygden. Det stoppar nu betänkandet från närings- och finansutskottet 

och också den sittande regeringen. Det är beklagligt. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Fru talman! I allt väsentligt håller jag med det som vtm Eriksson säger, 

med ett ganska viktigt undantag. Pengarna är slut och framtidsutsikter-

na är alldeles för osäkra för att lägga så mycket pengar på något som 

man inte är säker på att man kan få tillbaka. Projekt där man tar vara på 

historien är väldigt bra, men vi har också ett ansvar inför framtiden. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Behovet att spara ytterligare i den offentliga ekonomin är 

uppenbart. Det framgår väl ur de rapporter som vi får från omvärlden. 

Till den delen håller jag med utskottsordförande. Utskottsordförande 

sade att man inte ska titta bakåt och det ska man inte göra i alltför hög 

grad, men lite kan man lära av historien och jämföra i alla fall. Den kris 

som vi går in i nu är en fortsättning på krisen som har varit, vill jag 

hävda. När vi har inkomster som ligger i 40 miljonersklassen högre än 

vad de var 2010 så kan man inte måla upp det som om att det är nu kri-

sen kommer och att den knappt har funnits förut. Det har varit en be-

svärlig situation i fyra år och den besvärliga situationen kommer att 

fortsätta. Den dagen den nya majoriteten har nått inbesparingar och 

minskningar av personalstyrkan med 70-80 personer, som den förra re-

geringen uppnådde, så kommer jag att notera det också. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Fru talman! Tack ltl Perämaa! 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

 Ltl Torsten Sundblom 

Tack, fru talman! Jag ska börja med att tacka utskottsordförande för ett gott 

klimat i den här behandlingen. Till utskottets betänkande har jag reserverat 

mig på tre punkter. För det första skrev liberala ersättaren Rauli Lehtinen en 

budgetmotion om förverkligande av det lagstadgade djurskyddshemmet som 

jag också tecknade under. Lagstiftarna gav ansvaret till ÅMHM vid den sen-

aste ändringen av djurskyddslagen för landskapet Åland. Att tillvarata hus-

djur ska enligt lagen förvaras 15 dagar varefter djuret kan säljas, överlåtas på 
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annat sätt eller avlivas. För att lagens kraft ska uppfyllas bör ett djurskydds-

hem förverkligas och genom att höja klinikavgiften med 15 euro per besök vid 

smådjurskliniken Zodiaken, som ÅMHM driver, skulle det vara möjligt att 

bekosta inventarier och iordningsställa ett djurskyddshem vid exempelvis 

före detta naturbruksskolan. Där borde det finnas lämpliga utrymmen. Det är 

en bra åtgärd och det är det som de två klämmarna i reservationen går ut på. 

Inkomsten under moment 35.60.20 höjs med 15 000 euro och ger därmed 

utrymme för lika stor utgift under momentet 45.60.20 för inköp av inventa-

rier och iordningsställande av ett djurskyddshem. 

Den andra punkten jag reserverade mig på är besökscentret i Bomarsund. 

Orsaken till att jag reserverar mig mot utskottets förslag är att jag anser att 

det är fel att nu efter många års diskussioner med Sunds kommun, avbryta 

projektet. Planen på att bygga ett besökscentrum i Bomarsund har varit med 

sedan 2005 då det i budgeten för 2006 skrevs följande: ”Under momentet fö-

reslås ett anslag om 70 000 euro för att igångsätta planering och projekte-

ring av satsningar i Bomarsund för att lyfta fram området som ett av 

Ålands mest intressanta internationella turistmål”. När sjöfartsmuséet bör-

jade byggas sköts förverkligandet av det planerade besökscentret i Bomar-

sund på framtiden. Nu är sjöfartsmuséet snart klart för inflyttning och arbe-

tet med besökscentret har nu framskridit så långt att det inte är rätt mot 

Sunds kommun att i elfte timmen avbryta projektet. Klämmarna i reservat-

ionen går ut på att arbetet med Bomarsunds besökscentrum kan fortsätta en-

ligt motiveringen i landskapsregeringens budgetförslag och att anslaget på 1,5 

miljoner står kvar under momentet.  

Den tredje punkten som jag reserverade mig emot i utskottets betänkande 

är behandlingen av motion nr 15/2011-2012, som har Tom Grahn som första 

undertecknare och som jag också skrev på. Den motionen föreslår att man 

ska uppta ett anslag för att öronmärka riskkapital för utveckling av skärgår-

dens näringsliv. Utvecklingen av skärgårdens näringsliv har under senaste 

generationen varit negativ på de flesta fronter. Näringslivet har krympt och 

det har blivit ensidigt riskfyllt, det är i huvudsak fiskodling och fiskförädling. 

Det betyder också att näringslivet är mycket sårbart och skulle behöva bred-

das. För att bredda, stärka och förnya näringslivet i skärgården behövs möjli-

gen lite riskkapital och en professionell nyförtagarinkubatorverksamhet för 

utveckling i skärgården. Priset på mark är i skärgården lägre än på fasta 

Åland vilket betyder lägre säkerhet och kapital behöver upplånas. Det är det 

som budgetmotion nr 15 handlar om. Förslaget är att en miljon avsätts till att 

bygga upp ett riskkapital för perioden fram till 2014 med ett första anslag om 

300 000 i budgeten för 2012.  

I reservationens fyra klämmar föreslår jag omdisponering av anslag i fyra 

moment under näringsavdelningens kapitel 47.03 för att motsvara det som 

budgetmotionen föreslår.  

Sedan vidare till en lite mindre sak. På sidan fyra i betänkandet uppmanar 

utskottet landskapsregeringen att eftersträva en ordinarie plats i HELCOM 

och det är säkert bra, men det bör klargöras vilka kostnader det innebär för 

förvaltningen.  

Vidare på sidan sex i betänkandet, andra stycket, under rubriken Trafik 

och transportpolitik är det stycket ett halvt godkännande av motion nr 14 om 

förverkligande av kortruttstrafik. Man måste få det positivt på något sätt. Nu 
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vill jag säga till regeringen om den saken, det är dags att komma till skott och 

påbörja arbetet. 

Vidare under kansliavdelningen 43.05 hänvisar utskottet till regeringspro-

grammet och konstaterar att produktion och distribution bör separeras i syfte 

att tillgodose den fria mediemarknadens behov. Det blev en omröstning där 

jag ville att det också skulle skrivas in i betänkandet att landskapets framtida 

kostnader noggrant måste utredas på förhand innan separationen. Utskotts-

majoriteten vill i den frågan köpa grisen i säcken. 

Till sist, det som utskottet skriver under Rederiverksamheten på sidan 11 i 

betänkandet är inte riktigt så bra. Det finns nog anledning för regeringen att 

återkomma och klargöra rollfördelningen mellan rederichef och sjötrafikche-

fen, som redan finns anställd. Vi har redan en sjötrafikchef. Tack! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Reservationen om ett djurskyddshem är ganska intressant 

ur många synvinklar. Vi fick ju en lag under senaste mandatperioden. 

Många av oss påstår att det inte går att upprätthålla ett djurskyddshem 

via ÅMHM eftersom det inte finns något medel för den saken. Vi fick till 

svar att det fanns ett privat initiativ som skulle ta hand om det här så det 

behövdes inte några mer pengar. Nu låter det lite annorlunda. Det visar 

väl på att det inte stämde att det var löst via något privat initiativ. Tydli-

gen ska samhället in, eller närmast djurägarna genom att deras avgifter 

till Zodiaken ska höjas. Då menar jag att det här är en smygbeskattning. 

Avgifter får man inte ta ut på det sättet att man använder delar av peng-

arna för att finansiera ett djurskyddshem. Varifrån har liberalerna fått 

den här tanken? 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack fru talman! Det är väl rätt så bra att djurägarna genom den här 

höjningen av avgiften också finansierar iordningställandet. Vem som 

sedan driver det är en framtidsfråga. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Det är inte så bra. Det är emot den lagstiftning som vi har 

om offentliga avgifter. Det är ganska förvånande att ett så avancerat 

parti som liberalerna kommer med ett sådant här förslag. Inte kan man 

genomföra finansiering av inventarier genom att höja avgiften. Det är 

som om v i skulle höja avgiften på sjukhuset och börja köpa möbler för 

de pengarna. Så kan man inte göra. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Fru talman! Inte ska vi jämföra det med att höja avgiften för sjukhusets 

köp av möbler. I det här fallet är det ett sätt att skapa ett utrymme för att 

uppfylla det som lagen kräver.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Fru talman! Det här om djurskyddshemmet är en behjärtansvärd åtgärd. 

Att landskapet nu ska skaffa utrymme, personal och annat i det här 

sammanhanget är att man rusar till lite. Vi tittade på det i social- och 
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miljöutskottet tidigare och där diskuterade vi inte någon upphandling. 

Det här känns mera som ett privat initiativ. Har man sysselsättning för 

personal? Ska man lägga ut hemmet på någon annan? Är det inte bättre 

att ÅMHM får möjlighet, som det var tänkt, att upphandla det här? Se 

vad det kostar att ha en beredskap än att olika privata aktörer kommer 

in och hanterar det här. Det känns lite onödigt dyrt i dessa spartider. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Fru talman! Det ger egentligen ingen merkostnad i budgeten eftersom 

det här kan jämna ut sig. Det är ett sätt att skapa en verksamhet så att 

den kommer igång. Det är ju någon annan som ska driva det. Det måste 

bli ett privat initiativ som driver den, men man kan på det viset få en 

möjlighet att få igång det. Det är det som det går ut på. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Göte Winé, replik 

Fru talman! Ledamot Torsten Sundblom sade i sitt anförande om Bo-

marsunds besökscentrum att det inte är rätt mot Sunds kommun att 

man inte bygger det nu. Vad som är rätt eller fel mot Sunds kommun 

kan vi kanske titta på genom tidigare handling och driftavtal, men det 

jag tänkte diskutera nu är att 20 maj 2008 var ledamot Sundblom med 

och tog ett beslut i finansutskottet av ett betänkande om en tilläggsbud-

get. Enligt framställningen är projekteringen klar, landskapsregeringen 

avser att bjuda ut driften till privat entreprenör om ett rimligt anbud er-

hålls. Under inkommande höst avser landskapsregeringen att åter-

komma med konkretiserat förslag. Utskottet omfattar landskapsrege-

ringens förslag. Det är nu 2011. Det har gått många höstar sedan dess. 

Varför denna brådska nu när vi också vet att det inte har gjorts någon-

ting tidigare, ledamot Sundblom. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack fru talman! Angående besökscentret i Bomarsund, när ledamot 

Winé och jag samtidigt satt i finansutskottet var ledamot Winé en av fö-

respråkarna för det här. Det som är det mest graverande är att när man 

har fört förhandlingar med Sunds kommun sedan 2006, kanske till och 

med 2005 när det dök upp i budgeten första gången, borde man ha av-

brutit det meddetsamma om det inte skulle ha byggts. Det är lite att föra 

kommunen bakom ljuset om man fortsätter att förhandla och sedan av-

bryter det. Det är det som det handlar om. Det är sättet man avbryter 

som jag har reserverat mig mot. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack fru talman! Det verkar som om ledamot Sundblom och jag pratar 

förbi varandra. Jag undrar varför ingenting har hänt. Avtalet med Sunds 

kommun började 2005-2006. Nej, stå för vad ni har gjort! Det här var 

under den förra regeringen och det gäller inte Sunds kommun, det var 

under den liberala ledningen som det här gjordes. Det man gjorde var 

att man gjorde en utpressning mot Sunds kommun: Ska ni ha ett be-

sökscentrum måste ni garantera driften. En kommun med 1 000 invå-

nare. Därför är jag beredd att lägga det här på is. Avtalet anser jag att 
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Sunds kommun inte har råd med. Det finns lagstadgade saker vi måste 

ha. Däremot står det i vårt betänkande från 2008 att landskapsregering-

en avser att bjuda ut driften till privat entreprenör. Landskapsregering-

en! Det står ingenting om att man satte det på Sunds kommun. Det är 

ingen just stil. Jag har inte varit med och tagit beslut om det.   

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack fru talman! Jag har inte varit med om några förhandlingar så jag 

känner inte till hur de har gått till och hur alla tågordningar är. Det är 

sättet att först förhandla och sedan avbryta, det är det jag vänder mig 

emot. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Ltl Sundblom berör i sitt anförande motion nr 15 där det fö-

reslås en rad åtgärder, bl a för att, som det sägs i motiveringen, priset på 

fastigheter och mark i skärgården är en tiondedel av fasta Ålands mark-

priser. Att komma med de här åtgärderna på grund av det är inte sunt. 

Däremot vore det sunt om landskapet går in med en garanti för att 

kompensera för den markvärdesförminskning på grund av jordförvärvs-

bestämmelserna i skärgården och därigenom ge skärgårdsföretagare och 

skärgårdsbor möjlighet att använda sin mark som säkerhet för investe-

ringar och reinvesteringar. Det vore väl ett klokare sätt att kompensera 

värdeminskningen i skärgården, eller hur, ltl Sundblom? 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Fru talman! Att bygga upp riskkapital för skärgården på det här viset 

kan säkerligen hjälpa till för att jämna ut markpriserna, som i ytterskär-

gården är väldigt låga i förhållande till fasta Åland. Man vet aldrig hur 

långt det kan bära. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag tolkar det som ett stöd för en sådan åtgärd som fanns 

med i den parlamentariska kommitténs betänkande om bl a jordför-

värvsfrågor. Det är en viktig sak att titta på det återigen och förverkliga 

det löfte man gav skärgårdsborna i början av sjuttiotalet när den här 

lagstiftningen kom till. Sedan dess har man inte lyckats med det från 

lagtingets sida. Mellan raderna räknar jag med stöd från ltl Sundbloms 

sida i en eventuell kommande åtgärd.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Fru talman! Vi ska ta den här motionen och som jag sade i min reservat-

ion och i mina klämmar, föreslå att det ska godkännas som ett led i nä-

ringspolitiken för att stärka skärgården. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade.  

Ltl Brage Eklund 

Fru talman! Till först så vill jag rikta ett tack till de ledamöter och ordförande 

i finansutskottet som har varit med och tagit fram det här betänkandet. Vi har 
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haft mycket kreativa och bra diskussioner som har lett till ett betänkande, 

som jag till stora delar omfattar. Ändå har vi lämnat in en del motioner, jag 

har också lämnat in reservationer, som jag framledes kommer att beröra lite 

mer.  

Ålands framtid har aldrig haft möjligheten, sedan vi kom in i lagtinget, att 

vara med i finansutskottet och ta del av budgetbehandlingen på den nivå som 

man har gjort nu. Vi har kommit in i detaljer och fått insyn i budgeten på ett 

annat vis än vad vi har varit vana med. Tidigare fick vi tolka siffror och texter 

via en budgetbok och försöka göra det bästa möjliga utifrån det.  

Nu har vi haft möjlighet att via mail ta del lite närmare och ingående, tagit 

del av alla siffror och formuleringar som finns. Man får en insyn i budgetar-

betet på ett helt annat sätt och det är alltid roligt när man har den möjlighet-

en att påverka.  

Jag tänkte följa betänkandet lite i tur och ordning och beröra de punkter 

som delvis har blivit berörda av våra motioner, som vi hörde av ordförande 

har blivit förkastade, men ändå finns skrivningar som man kan tolka ut av 

våra motioner. Det är för att man har haft diskussioner som har lett fram till 

sådant resultat.  

Till först noterar jag under rubriken Språk och externa relationer att det 

finns en skrivning som säger att ”reformen påbörjas med målet att det nya 

självstyrelsesystemet ska tas i bruk så snart som möjligt”. Det att texten ska 

tas i bruk så snart som möjligt ger möjligheten att påskynda utvecklingen av 

självstyrelsen. Att man har ett slutmål är helt okey. 

När vi kommer till sidan som berör svenska språket så har vi haft en lång 

diskussion. Jag är nöjd med de skrivningar som finns nu, men jag är ändå lite 

oförstående till varför man egentligen inte har kunnat godta motionen som i 

princip riktar sig helt utifrån språkkommitténs betänkande. Det är i princip 

saxat utifrån de skrivningar och klämmen i motionen kommer rakt av från 

språkkommitténs betänkande. Ändå har vi i utskottet fått in en skrivning, 

som jag har nöjt mig med och därför inte heller brytt mig om att rikta en re-

servation och driva det här längre. Jag är nöjd med att man hänvisar till att 

språkkommitténs betänkande ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.  

Under rubriken Landskapets budgetekonomi har vi en motion om förvalt-

ningsreformen som i princip överensstämmer med den text som står här och 

vi är i princip överens. Det är formuleringar som det skiljer på. Jag tror att 

det är en förutsättning om man ska få det här att fungera att påskynda re-

formarbetet om man ska få en budget i balans.  

Nu går vi till landskapet och kommunerna där det finns ett problem, som 

har funnits i långa tider. Det gäller bekymret med sjömansskatterna och nu-

mera också skatter från pensionärer som flyttar från Sverige och som har tjä-

nat ihop sin pension i Sverige. Det här kommer att bli ett ännu större pro-

blem i framtiden för det kommer fler och fler hem. Vi hade en motion som di-

rekt påpekade problemet med sjömansskatten. Jag måste säga att i utskotts-

behandlingen har det äntligen blivit en bättre skrivning där man berör alla 

pensionsinkomster som kommunerna får ta del av idag. Här ser jag personli-

gen ett stort problem och Ålands framtid också i framtiden om det här forts-

ätter, om man inte får någon uppredning. Alla dessa berörda kommer förr el-

ler senare att bli äldre och äldre och fordra åldringsvård som i mycket kom-

mer att medföra stora kostnader.  
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Under rubriken Samhälls- och servicereformen så har vi en reservation, 

om jag inte missminner mig, som handlar om utmanarrätten. I betänkandet 

finns en skrivning ganska mycket om när det gäller att komma till rätta med 

det här, men vi har i vår reservation velat införa en skrivning som lyder: ”För 

att främja privatiseringen av offentlig verksamhet ska under året utmanar-

rätter införas”. Det här är ett sätt som vi anser att ska komma till rätta med 

de stora kostnader offentlig sektor medför. Här kommer vi också att avisera 

en omröstning.  

Det finns en motion nr 7 när det gäller gränshinder. Det är inte så mycket 

mera att beröra den utan den text som har införts här från utskottet är jag 

nöjd med och jag finner ingen anledning att driva detta vidare.  

Nu kommer vi in på momentnivån. Då vill jag med några ord beröra 

Ålands folkhögskola. Vi har haft mycket bra diskussioner med skolan och om 

skrivningen, sista meningen i stycket: ”I samband med denna översyn bör 

elevernas möjlighet att förbättra sina grundskolebetyg beaktas”. En stor del 

av eleverna idag, som har gått ut grundskolan, har väldigt svaga betyg på 

grund av olika orsaker, bl a skoltrötthet är en sak. Här har vi fått till en skriv-

ning att man ska beakta det här i framtiden när man diskuterar folkhögsko-

lans framtida roll.  

Sedan finns det några motioner och reservationer som jag har. Ledamot 

Axel Jonsson kommer att ta upp två motioner om integrationen och sommar-

lovsentreprenörer som motiverar de skrivningar som är där. För att inte bli 

alldeles för långrandig ska jag avbryta mitt anförande här och så får jag hop-

pas på en fortsatt god behandling. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det finns en skrivning i betänkandet som också ledamoten 

Eklund hänvisar till. Man säger att: ”Utskottet noterar att det är en 

svaghet att språkkommitténs betänkande har blivit liggande utan vi-

dare åtgärder”. Jag förstår verkligen inte, jag tycker att skrivningen 

t.o.m. är anmärkningsvärd. Jag förstår att Ålands Framtid står och upp-

repar påståendena, men att man från utskottets sida skriver en sådan 

sak då måste man också vederlägga att ingenting har gjorts. Språkkom-

mitténs betänkande är ett omfattande och gediget betänkande, med väl-

digt många olika förslag. Där fanns bl.a. att det skulle göras utredningar 

och utredningar har gjorts, beställningar på att det skulle tillsättas en 

språknämnd, ett språkråd har tillsatts. Det fanns beställningar för att 

kontakter skulle tas med Sveriges och Finlands regeringar, kontakter 

har verkligen hållits i många, många olika etapper. Det var beställningar 

på samarbete och informationsåtgärder. Allt detta har gjorts. De saker 

som Ålands framtid pekar på kanske i några exakta detaljer, har inte 

gjorts, men ett omfattande arbete har gjorts. Det har inte blivit liggande. 

Ltl Brage Eklund, replik  

Fru talman! Jag har inte påstått att det inte har gjorts någonting, men i 

det fortsatta arbetet ska språkkommitténs betänkande ligga till grund. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Min irritation är nog mer riktad mot att utskottet har skrivit 

som man har gjort. Jag förstår faktiskt inte på vilket sätt man kan veder-

lägga att ingenting har gjorts eftersom det bevisligen har gjorts. Man har 
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tydligen inte hört det i utskottet. Språkkommitténs betänkande ligger till 

grund plus det meddelande som behandlades av det förra lagtinget. Den 

förrförra regeringen lade också ett meddelande med ett språkpolitiskt 

program. Helt i linje med det meddelandet och den behandlingen har 

föregående landskapsregering jobbat och jag hoppas att sittande rege-

ring också jobbar vidare med de riktlinjerna. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Jag tyckte inte att det kom fram tydligt i nya regeringspro-

grammet, bl a om språkkommitténs betänkande som arbetsredskap, så 

därför tyckte jag att man borde stärka upp skrivningen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Ledamot Eklund tog i sitt anförande upp budgetmotion nr 

10 om svenska sjömansskatters återbetalning till de åländska kommu-

nerna. Jag undrar om kollegan Eklund, om han vore lantråd eller fi-

nansminister, skulle våga ta upp den här diskussionen med Sveriges re-

gering eftersom man direkt kunde hänvisa till att Åland vinner enorma 

miljoner på taxfreeundantaget som är utgivet av EU, där Sverige är en av 

dem som har bristande intäkter på basen av det undantaget. Det andra 

som man skulle hänvisa till är det mycket stora sjöfartsstöd, återbetal-

ning av lönebikostnader, som ges till åländska rederier av Sverige redan. 

Tror kollegan att man överhuvudtaget skulle få någon förståelse för att 

begära ytterligare pengar av svenska staten. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Jag kan inte svara på vilken nivå den här diskussionen har 

förts, men det är klart att det är en frågeställning som man bör beakta i 

en sådan diskussion. Det är helt klart, men vi har ett problem för de små 

kommunerna när det gäller skatteinkomsterna just för den här delen. 

Det här får vi väl väga mot varandra. För tillfället kan det kanske vara så. 

Vi borde kanske hitta någon kompensation för de kommuner som går 

miste om skatteintäkterna. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det är ett renhårigare recept att resonera på, att vi inom 

Åland måste försöka lösa det på något sätt. Det vore ohemult mot Sve-

rige att komma med en sådan begäran med tanke på de stora belopp 

som uppträder som kostnader för Åland för dem, de facto.  

Sedan skrivs i reservationen om kostnadsredovisning för ÅHS’ bygg-

nadsprojekt. Jag undrar om inte utskottet har hört sakkunniga på den 

punkten? När det gäller de två senaste jättestora byggen, bl a primär-

vårdsbygget, kostade 500 000 euro mindre än budgeterat och nu senast 

kostade psykbygget mindre än budgeterat. Har man inte fått en sådan 

information till utskottet eftersom reservationen innehåller en sådan 

här skrivning? 
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Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Tydligen kom inte den redogörelsen fram så tydligt. Det är 

tacknämligt om det är på det viset, men då kunde det också ingå en in-

formation till lagtinget om att så här förhåller det sig. Det är det bästa 

som kan hända, om man kan presentera en kostnad som är under bud-

getering. Så ska det fungera, men vi i utskottet har inte fått den inform-

ationen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Gällande folkhögskolan och det som ledamot Eklund tar 

upp där är en viktig fråga. Vi har en grupp med elever med rätt svaga 

grundskolbetyg som kommer ut varje år och vi måste hitta ett sätt att 

lotsa dem vidare in i utbildningssystemet så att vi både för deras och 

samhällets skull hittar vettig sysselsättning framåt.  För att göra det 

krävs det att man får en utbildning. I regeringsprogrammet finns också 

skrivningar om att man måste göra samordningar kring det här arbetet. 

Det är inte bara folkhögskolan som fyller en viktig roll här utan det finns 

också annat, som t.ex. yrkesstarten, Katapult m.m., som jobbar med de 

här bitarna, för att inte nämna också ungdomslotsarna. Landskapsrege-

ringen kommer under våren att titta närmare på hur man kan samordna 

de här resurserna som finns. Folkhögskolan kommer att ha en viktig roll 

i det här. Dessutom vet jag att folkhögskolan också har inlett ett arbete 

med att själv se hur man kan göra de här bitarna. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Det är en trevlig information som minister Ehn kan ge, om 

det är på det viset. Vi har i utskottet lyft fram frågan och hänvisat till att 

det finns ett problem. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag tycker att det är bra att också utskottet lyfter frågan 

såsom ett problem, som det de facto är. Jag vill bara med den här repli-

ken visa på att det finns ett arbete som pågår och att vi får ett ytterligare 

stöd för det arbetet i och med utskottets betänkande. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade.  Nu har finansutskottet och reservanterna utta-

lat sig. 

Lantrådet Camilla Gunell 

Fru talman! Jag vill också från regeringens sida tacka finans- och näringsut-

skottet för ett bra betänkande. Man har tagit fasta på de mest centrala och 

viktiga frågorna som vi har att jobba med framöver. Finans- och näringsut-

skottets betänkande är ett bra stöd för regeringens fortsatta arbete som ligger 

framför oss. Det är väldigt intressant att sitta i finansutskottet, jag har själv 

suttit där de närmaste åren. Det är oerhört lärorikt och man får ett bra hel-

hetsgrepp om egentligen alla politikområden.  

Sedan kan man konstatera att det nu är ett svårt läge att förhålla sig till 

som politiker och beslutsfattande. Allt som görs och tas också på den europe-
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iska arenan just nu och kanske till och med på den globala arenan, har politi-

kerna hela tiden att förhålla sig till en ganska stingslig och anonym kraft, som 

heter marknaden och som reagerar på olika uttalanden och överenskommel-

ser som politikerna gör. Det är ett läge som tarvar till eftertanke om hur man 

ska förhålla sig och relationen i dagsläget mellan marknadens krafter och det 

politiska handlingsutrymmet, som vi faktiskt har.  

I det här läget, när finansutskottet kommer med sitt betänkande, är det 

nästan så att det är just finansutskottet som är mest uppdaterat vad gäller 

konjunkturerna och de kunskaper som man får i utskottet från konjunkturin-

stituten och finansministeriet. Det som ofta är svårt är att koka ner den här 

informationen man får om den finländska, svenska och den europeiska eko-

nomin och dra slutsatser på vad det får för effekter på Åland.  

Klumpsumman kan vi väldigt lite påverka. Det vi däremot kan påverka är 

flitpengen och därför har regeringen också sagt hur viktigt det är att vi gör en 

insats kring tillväxtfrågorna. Vi har för avsikt att under våren tillsätta ett till-

växtråd, som ska få det särskilda uppdraget att fundera kring vilka beslut och 

injektioner som vi från politisk sida kan ge företagen och arbetsmarknaden 

för att stimulera till ökad tillväxt, för att få företagen att våga och vilja växa 

och utvecklas och därmed förstås stärka vår skattebas och vår konkurrens-

kraft.  

Finans- och näringsutskottet påtalar mycket riktigt att de förändringar 

som regeringen kommer att göra i avsikt att hantera ekonomin, kommer att 

komma i den kommande tilläggsbudgeten. Den nya regeringen har suttit i tre 

veckor och vi behöver den här tiden för att föra diskussioner tillsammans och 

föra diskussioner med tjänstemän och underlydande myndigheter kring hur 

vi kan anpassa ekonomin till nya verkligheter.  

Det är också mycket viktigt att få till stånd det som länge har påtalats, ett 

nytt budgetsystem som är tydligt och som kan greppas både av finansutskot-

tet, men också av hela lagtinget och medborgare, kommuner och andra som 

är beroende av landskapets ekonomi. Så att man på ett klart och tydligt sätt 

får grepp om landskapets finansiella situation. Det har inte varit enkelt idag 

och det måste bli en ökad transparens. Även där har vi tagit inledande åtgär-

der för att komma igång med processen.  

För min del är det viktigt att tänka på landskapets budget som en lunga 

som syresätter inte bara landskapets egna verksamheter utan hela den 

åländska ekonomin, kommunerna och tredje sektorn, alla de som är bero-

ende av att landskapet har goda finanser och hur vi prioriterar. Det är viktigt 

att även om utmaningarna är stora och vi inte på något sätt underskattar 

dem, ändå understryka att Åland har ett bra läge att klara den här utmaning-

en i relation till många, många andra länder och regioner. Det är viktigt att 

säga eftersom de ständiga dåliga nyheterna får folk att krympa, dra ner på 

konsumtionen, minska sina ambitioner, kanske också företagen. Det gynnar 

inte investeringsvilja och framtidstro och därför har regeringen sagt att det 

också är viktigt att även om vi ska göra jobbet på hemmaplan är det viktigt att 

ge signalerna utåt, att den här lungan också andas positiv energi till samhället 

i övrigt, att man bibehåller ett gott företagsklimat och en vilja till investering-

ar och att våga satsa.  

Det är också viktigt att finans- och näringsutskottet nämner personalpoli-

tik och arbetsmiljö. Det är alldeles centralt att nämna de sakerna eftersom en 

av de allra största utmaningarna är hur landskapet, vid sidan av alla andra fö-
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retag och branscher, som måste ha personal framöver, kan vara konkurrens-

kraftig, hur landskapet kan fortsätta vara en attraktiv arbetsplats där tjäns-

temän och anställda fortsättningsvis trivs. Det här kommer att vara en över-

levnadsfråga för oss lika väl som för alla andra. Då är det viktigt nu, när det 

ska arbetas och sparas och vi ska klara ekonomin, att tjänstemännen ändå 

känner att de vill och kan vara med i det här arbetet utan att känna stor 

rädsla för sin egen arbetsplats, sin egen trygghet. Det är så att den som är 

rädd den tänker inte bra, utan vi måste skapa ett klimat där man också vågar 

komma med konstruktiva och kreativa förslag för det behövs.  

För övrigt det som utskottet skriver om moderniseringen av våra avlö-

ningssystem är också helt nödvändig. Där är vi redan i elfte timmen. Det är 

helt klart så att vi måste ha ett modernare lönesystem för att kunna rekrytera 

välutbildad och kompetent arbetskraft. Det arbetet sätter vi igång med full 

kraft och vi hoppas att vi ska kunna komma till ett system som är mera flexi-

belt och anpassat till dagens krav. Arbetsmarknaden står och faller med att 

det finns personal, det är enda sättet man kan växa och öka sin tillväxt.  

Jag hoppas också att vi ska kunna hitta nya system vad gäller att hitta flera 

som kommer och jobbar på Åland. Vi vet att i vårt västra grannland så finns 

det många arbetslösa. Får de tillräcklig information om att det ligger en ö inte 

så långt bort där det finns arbete och som behöver dem? Det här måste vi för-

bättra och även inom svenska arbetsförmedlingar skapa ett Ålandsfönster vad 

gäller arbetsplatser på Åland.  

Utskottet nämner förstås också den mycket centrala samhälls- och service-

reformen. Den frågan har vi som bäst på vårt bord och det förs nästan daglig-

en diskussioner om hur vi går vidare. Det här är en jättelik fråga och en stor 

process, som innefattar nästan samtliga aktörer i det åländska samhället och 

framför allt kommunerna och kommunernas invånare. Det vi nu har gjort är 

att försöka strukturera upp processen i olika faser där vi kan ta konkreta steg 

framåt. Vi diskuterar som bäst ett förslag till beslut att tillsätta den första ar-

betsgruppen, som ska ta fram modeller för vidare arbete inom det här områ-

det.  

Självstyrelseutvecklingen, svenska språket och externa relationer lyfter 

också utskottet fram och det är mycket bra. Vi har på vår korta tid fått tillfälle 

att träffa regeringen i olika sammanhang, inte i sin helhet, men olika mi-

nistrar och fortsätter med det också i morgon när jag åker till Helsingfors. 

Det är en stor styrka vad gäller självstyrelseutvecklingen och ramlagspro-

jektet att man kan hänvisa till att på Åland står lagtingets partier enigt bakom 

betänkandet. Det är en fortsatt styrka att ha det i ryggen när man kommer till 

förhandlingar. Jag hoppas att det läget ska bestå här i lagtinget eftersom det 

är ett mycket starkt kort att ha med sig när man kommer. Landskapsrege-

ringen har också tankar och förslag på hur man ska kunna bibehålla och fort-

sätta diskutera de här frågorna på parlamentarisk bas.  

Utskottet nämner också integration och jämställdhet. Det är jag mycket 

glad för, det är mycket viktiga värderingar, som där tas fram och belyses. Vad 

gäller integrationen har jag i likhet med motionären höga ambitioner. Det här 

är ett område som har fått vila lite för länge, här är det dags för åtgärder. Jag 

hoppas att vi ska komma till skott med det, gärna tillsammans med tredje 

sektorn.  

Jag vill bara kort säga några ord om Bomarsunds besökscentrum som är 

uppe för diskussion. Det är min förhoppning att det ska kunna förverkligas en 
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dag. Det har jag själv jobbat hårt för under många år. Om vi tittar lite på 

historien så är det ganska många av lagtingets partier som har jobbat i den 

riktningen och medverkat i det projektet att det ska förverkligas en dag. Det 

som har hänt nu och som är klokt är att landskapsregeringen vill stanna upp, 

få ett helhetsgrepp om ekonomin och framför allt om investeringarna som 

helhet så att vi gör de rätta prioriteringarna av de många, många angelägna 

investeringsprojekt som står på agendan. Det gäller för oss att förverkliga 

dem i en takt som vi har råd med. Då tänker jag framför allt på behoven inom 

sjukhuset, inom den geriatriska kliniken, inom yrkesutbildning och på själv-

styrelsegården, som redan är i gång och som också är ett led i att göra land-

skapsregeringen till en fortsatt attraktiv arbetsplats. Tack, fru talman!  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Fru talman! Tack för ett lysande anförande. Jag önskar från finans- och 

näringsutskottets sida all lycka i det fortsatta arbetet. Det var ett ord 

som lantrådet Gunell använde som jag inte riktigt begrep. Det pratades 

om någonting som kallas för flitpeng. Jag undrar om det möjligen kan 

vara samma ord som vi i finans- och näringsutskottet kallar för skatte-

gottgörelse, alltså någonting som är väldigt berättigat att komma till 

Åland oberoende om det handlar om flit eller inte. Jag tänkte bara få det 

bekräftat att vi talar om samma sak. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Det gör vi definitivt. Som ni kanske har märkt har regeringen slutat tala 

om klumpsumma utan vi talar nu om åländska skatteinkomster. Det här 

är ingenting som vi får av nåd utan det här är faktiskt någonting som 

ålänningarna hårt och arbetsamt tillsammans har förtjänat. Flitpengen, 

eller skattegottgörelsen är väl guldkanten på det, det är också en peng 

som vi har förtjänat, framför allt för att vårt arbetsliv har jobbat extra 

duktigt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack fru talman! Vad gäller Bomarsund och övriga byggprojekt så säger 

de kontakter som jag har i byggbranschen att det behöver komma ut nå-

got projekt ut i slutet av sommaren. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Jo, det är säkert så att byggmarknaden behöver projekten, 

men det är viktigt för regeringen att inför den första tilläggsbudgeten få 

ett helhetsgrepp på ekonomin och samtliga investeringar som gäller för 

mandatperioden. Vi har sagt att investeringsnivån ska ligga på 15-20 

miljoner per år. Det är vår avsikt, men hur de miljonerna fördelas måste 

vi få tid på att reflektera på och tänkta igenom. Då är de här nödvändiga 

investeringarna inom äldreomsorgen, sjukhuset och yrkesutbildningen 

sådana som vi är tvungna att prioritera. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade.  
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Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! Först vill jag säga att finans- och näringsutskottets ordförande 

höll ett lysande tal. Det är roligt att få lite ny inspiration och nytänkande och 

det ska vi se fram emot under hela perioden. Vi ska ta vara på det. Fru tal-

man! Finansutskottets betänkande är ett bra avstamp för den kommande till-

läggsbudgeten. Betänkandet visar på de senaste prognoserna vad gäller land-

skapets ekonomi. Utskottet säger att tillväxten i Finland nästa år blir nära 

noll, noll eller till och med under noll, som finans- och näringsutskottets ord-

förande sade här för en stund sedan. Samtidigt bedömer utskottet att land-

skapets strukturella underskott uppgår till minst tio miljoner euro. Tidigare 

har det sagts att utgifterna måste minskas med tio miljoner och inkomsterna 

öka med fem miljoner för att få budgeten i balans.  

Vi måste komma ihåg att denna budget bygger på ett avräkningsbelopp 

som ökar med tio miljoner för år 2012 i jämförelse med 2011. Om Finlands 

tillväxt för år 2012 blir noll eller nära noll kan det mycket väl hända att av-

räkningsbeloppet stannar på 2011 års nivå. Den matematiken måste vi ta när 

vi vet att tillväxten i Finland antagligen blir runt nollstrecket i år. Förhopp-

ningsvis kan det vara så att skattegottgörelsen bli något högre än beräknat i 

och med att vi ligger bättre till på Åland när det gäller arbetslöshet och 

kanske också när det gäller företagsvinster än i riket. Summan av detta kan 

vara, som finansutskottet skriver, att landskapet måste spara mer än tio mil-

joner, alltså minst tio miljoner. Då måste matematiken vara att tio miljoner 

inte kommer att räcka. Vi måste spara mera om vi ska få budgeten i balans 

2015 och om det inte händer något positivt under de kommande åren. Vi 

måste bereda oss på att dra åt än mera, tror jag, om vi ska lyckas, vi måste 

åtminstone ha den ambitionen och också komma till skott när det gäller. 

Fru talman! Under rubriken personalpolitik och arbetsmiljö pekar utskot-

tet på det helt rätta, nu gäller det samarbete, ledarskap och målstyrning inom 

landskapsregeringen och dess avdelningar för att få ekonomin i balans. Det 

måste också från ledande tjänstemän ges en möjlighet att utöva sitt arbete 

utan att bli hotad av att bli polisanmälda. Det måste bli någon annan kultur 

inom avdelningarna så att man kan jobba tryggt för att hjälpa till att få eko-

nomin i balans. Tidigare har man i huvudsak ekonomiskt prioriterat inom 

avdelningarna, men nu är den tiden förbi, nu måste det prioriteras mellan 

avdelningarna.  

Fru talman! Under rubriken landskapet, kommunerna och samhällsreform 

stöder centern de skrivningar och åsikter om en ökad kommunal skattebas. 

Utskottet skriver om en eventuell skatteväxling mellan kommunal inkomst-

skatt och fastighetsskatt. Det här är bra om man kan komma på ett system 

där man kan cleara det på något sätt. Faktum är att det redan idag finns ett 

sätt att skatteväxla genom att införa fastighetsskatt och sänka inkomstskat-

ten. Den möjligheten finns och den möjligheten måste kommunalpolitikerna 

våga ta så småningom. Det gäller då fastighetsskatt på fast bosättning. Åt-

minstone måste man ta upp diskussionen. Kommer man till en lagstiftning 

från lagtingets håll att man kan cleara det på något sätt är det förstås bra. 

Fru talman! Beträffande samhällsreform så välkomnar centern detta ar-

bete som nu kommer att påbörjas av landskapsregeringen. Centern stöder en 

samhällsreform för Åland, ingen ska missförstå det. Det har ofta påståtts att 

centern har varit emot en samhällsreform. Så är inte fallet. Centern stöder 
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arbetet som nu kommer att påbörjas ganska snabbt. Sedan får vi se vad som 

kommer ut av det. 

Vad gäller jämnställdheten så stöder centern varmt skrivningen om lika 

lön för likvärdigt arbete mellan kvinnor och män. Här måste det bli mer 

handling än ord i framtiden.  

Utskottet har en skrivning om energi. Centern håller med utskottet att vin-

denergin måste få en förutsättning att öka betydligt. Man nämner också an-

nan energi i utskottet. Då tänker vi i centern på framställning av biogas som 

är mycket intressant och nu växer explosionsartat runt omkring oss. Härom 

kvällen såg vi i TV vilka ambitioner man har i Sverige för att öka biogaspro-

duktionen från matavfall t.ex. Inom jordbruket finns det oerhörda mängder 

biogasavfall som idag körs ut på åkrarna. Den skulle istället kunna tas till 

vara, framställas som gas och sedan användas som gödsel. Det här skulle 

också minska betydligt på klimatgaserna. Vi hoppas att regeringen tar till sej 

utskottets skrivning och tillsätter en energikommission som bl.a. tar sig an 

dessa frågor genom att vi så långt som möjligt ska trygga vår egen energi. 

Faktum är att vi har en egen energi på Åland som vi nästan skulle klara oss på 

utan en droppe olja, bara vi tar tillvara den teknik som finns. Det behövs in-

novationer och kanske en startpenning för att komma igång. Det här är en 

oerhört viktig sak för Åland.  

Till sist, fru talman, kan vi konstatera att utskottet har strukit medlen för 

ett besökscentrum i Bomarsund. Det här är ett första steg till att få budgeten i 

balans. Vi kan vara övertygade om att det måste komma fler beslut om för-

ändringar inom andra områden om vi ska uppnå en budget i balans. Dessu-

tom måste det vara tveksamt om en kommun kan ta på sig de stora ekono-

miska risker som ett projekt av denna dignitet innebär. Som vi vet brukar det 

alltid innebära att landskapet är tvunget att hjälpa en kommun ekonomiskt 

om behov uppstår. Risken är nog stor att behov uppstår i detta fall om be-

sökscentrumet skulle förverkligas såsom det var planerat. Kanhända land-

skapsregeringen kommer med nya och andra lösningar till ett besökscentrum 

under sin mandatperiod om ekonomin så tillåter.  

Allra sist, fru talman, vill jag upprepa det jag tror är den enda lösningen för 

en ekonomi i balans och det är lite mindre allmän service, högre avgifter för 

den allmänna servicen och högre kommunalskatt. Dock så att de svagaste i 

samhället bör skyddas. Det finns det instrument till i så fall. Det här behöver 

inte betyda något umbärande för Ålands folk då vi lever i ett samhälle med 

mycket hög levnadsstandard. Det är en anpassning till rådande ekonomiska 

förhållanden. Kort sagt, fru talman, vi måste rätta mun efter matsäcken. 

Tack, fru talman! 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag har ingenting att invända mot den ekonomiska analys 

som centern via ltl Runar Karlsson här ger. Under många år har jag per-

sonligen och Runar Karlsson enats om de farhågor för den globala eko-

nomin och hur den kan påverka Åland. Det finns ingenting att säga om 

det. För att inte strö salt i såren ytterligare i den pessimistiska analysen 

så har jag farhågor om flitpengen, ursäkta, skattegottgörelsen. Den ska 

utbetalas i vår budget från riket 2013. Resultatet från detta år kan 

komma att sjunka också eftersom vi såg att börsnedgångarna 2008 

mycket negativt påverkade skattegottgörelsen för 2010. Det finns en risk 
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för samma effekt här också. Det har vi sagt från liberalerna många 

gånger och jag har personligen sagt att det finns orsak att spara mycket 

och ytterligare. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag höll mitt anförande på basen av min egen analys, vi vet 

inte resultatet ännu. Om skattegottgörelsen ska öka återstår att se för-

stås vad det blir av det. Det oaktat så blir man fundersam när vi beräk-

nar 193 miljoner euro för 2011 och 203 miljoner för 2012. Det blir plus 

tio miljoner och man pratar om noll tillväxt i Finland så vi har nog ett 

problem tror jag. Det måste göras konkreta saker. Som jag sade finns det 

inte några enkla vägar, det måste skäras lite och höjas lite avgifter. Då 

når man säkert dit, det är ingen omöjlighet, men det måste göras något 

konkret. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Faktum är att den ursprungliga beräkningen på vad avräk-

ningen kan bli under nästa år då resultatet av alla influtna skatter till 

den finländska skattekistan kommer, utgick tidigare från en tillväxt på 

ett antal procent. Nu går vi mot en annan framtid och det får vi bara 

konstatera. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jo, det bygger förstås på finansministeriets beräkningar, 

det som ligger i budgeten för 2011, 2012 och 2013. Nog fanns det många 

som var tveksamma till om beräkningen skulle stämma. Ser vi nu 2011 

är det 193 miljoner i avräkningsbelopp, 2012 är det 203 miljoner och 

2013 är det 211 miljoner. Ska det stiga 20 miljoner på tre år? Nog är det 

lite konstiga beräkningar från finansministeriets sida när vi vet hur stor 

skuldsättning det finns i Europa och det ska betalas tillbaka med ränta. 

Vi vet att man idag ännu lånar pengar till driften och räntorna som man 

har i lån. Det är en tuff framtid, men som sagt vi ligger ganska bra till på 

Åland, vi har ingen skuldsättning, bara vi drar åt nu. 

Talmannen 

Replikskiftet är därmed avslutat.  

Ltl Karl-Johan Fogelström 

Fru talman, bästa lagtingskolleger, åhörare och radiolyssnare! Jag har suttit 

med i finans- och näringsutskottet och det har varit ett nöje att arbeta till-

sammans med regeringskollegerna och representanterna för oppositionen i 

utskottet. Jag förvånades något av att alla motioner förkastades för det fanns 

flera bra motioner där, men det tycks vara kulturen, eller kanske okulturen i 

utskottet. Kanske det blir ändringar. 

Det har rått stor samstämmighet beträffande det övergripande målet att så 

fort det låter sig göra få balans i landskapets ekonomi. På några punkter har 

enighet dock inte kunnat uppnås. Det ligger väl i sakens natur att det är på 

det sättet. 

När det gäller den allmänna ekonomiska översikten tänker jag inte upp-

repa allt det som tidigare talare har berört. Jag konstaterar bara att vi lever 

för närvarande i en tid av stor osäkerhet vad beträffar vilken riktning utveckl-

ingen världsekonomin kommer att ta. EU:s och framförallt eurons ställning 
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framstår i detta nu som alldeles särskilt osäkra. Vi har av allt att döma några 

ekonomiskt svaga år framför oss med liten, ingen eller rent av negativ tillväxt.   

När det gäller den åländska ekonomin är Åland genom klumpsummesy-

stemet intimt sammanknuten med den finska ekonomin. Går det bra för Fin-

land ökar klumpsumman, går det dåligt minskar den. Flitpengens, det tycker 

jag att är ett bra ord, storlek beror som bekant på hur vi själva klarar oss i 

jämförelse med landet i övrigt. 

Då tiderna är dåliga och lågkonjunktur råder tenderar den åländska eko-

nomin att påverkas med en viss försening jämfört med regionerna runt om 

oss. Vi drabbas inte heller lika hårt och återhämtningen brukar sedan ske 

snabbare. Så har det varit, men om detta mönster fortsätter vet vi naturligtvis 

inte.  

En förklaring, det kan finnas flera, till detta avvikande mönster kan ligga i 

att den åländska ekonomin har en unik sammansättning jämfört med både 

Finland och Sverige. Det är viktigt att vi har underlag som belyser just de 

branscher som är centrala för den åländska ekonomin. Vid finans- och nä-

ringsutskottets genomgång av 2012-års budget saknades en del underlag som 

det borde ha varit möjligt att ta fram. Man borde ha analyser och prognoser 

specifikt för de viktigaste s.k. klustren, som ger det åländska näringslivet dess 

speciella karaktär, shippingbranschen generellt, passagerar- och frakttrafi-

ken, IT-branschen, livsmedelsproduktion och förädling. Återkommande ana-

lyser av flyttningsrörelserna till och från Åland för att hålla reda på varför 

man flyttar bort och varför man flyttar hit. Med vår demografiska profil är vi 

extremt beroende av fler barn och ökad inflyttning. Detaljanalyser per kom-

mun, av konsekvenserna av den demografiska profilen och BNP utveckling 

per sektor vore bra att ha. Vi borde absolut få en konjunkturbedömning två 

gånger per år. Det finns säkert mer än det jag räknat upp här. Vi bör utnyttja 

ÅSUB betydligt mer och se till att tillräckliga resurser finns för detta. 

När det gäller självstyrelseutveckling, språk och externa relationer fortsät-

ter arbetet med en ny självstyrelselag. Det inleds i enlighet med den parla-

mentariska gruppens förslag. Målet är att det nya självstyrelsesystemet ska 

vara klart att tas i bruk senast lagtingsåret 2021-2022 då Åland firar självsty-

relsens 100-års jubileum. Bildandet av en Ålandshavskommission för att ut-

veckla gränssamarbetet runt Ålands hav är ett viktigt initiativ. Vi stöder eta-

blerandet av ett externpolitiskt nätverk och ansträngningarna att få en ordi-

narie plats i HELCOM. Vaktslåendet om det svenska språkets ställning på 

Åland är fortsatt en nyckelfråga för Åland. Språkrådets ställning och mandat 

bör klargöras. 

Ser vi på landskapets ekonomi som helhet har vi svårare att påverka in-

komsterna jämfört med att påverka våra kostnader. Det är med andra ord lät-

tare att ha kontroll över kostnaderna än att påverka intäktssidan. Vi måste 

landa på en kostnadsnivå som ”klarar” måttliga svängningar i inkomsterna 

och som gör det möjligt att bygga upp en buffert för att klara stora, tillfälliga 

minskningar av inkomsterna. Det är framförallt driftkostnaderna som måste 

minskas. Investeringarna ska riktas på sådant som minskar framtida drift-

kostnader. Det är prioriteringen. 

För att uppnå balans i landskapets ekonomi är vår bedömning och utskot-

tets bedömning, att kostnadsmassan borde minskas med ca tio miljoner euro 

från nuvarande nivå. Det som gäller är att driftskostnaderna på ett bestående 

sätt måste minskas – det är det de s.k. strukturella förändringarna ska handla 
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om. Ekonomiskt utrymme för framtida reformer kan endast skapas inom ra-

men för en ekonomi i balans.  

Hur ser då landskapets ekonomiska ställning ut? Här finns en sifferserie 

från landskapets bokslut och från budgeterna för 2011-2012. Det här är siffror 

som baserar sig på resultat enligt affärsbokföringsprincipen. Det betyder att 

investeringsutgifterna är periodiserade och kostnadsförda i form av avskriv-

ningar i resultaträkningen. 

Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder. 

 

De verkliga djupdykningarna kom alltså åren 2009-2011 då de totala under-

skotten, före överföringar från utjämningsfonden, uppgick till 67,1 miljoner 

euro. Det budgeterade underskottet för 2012 i den budget som vi nu behand-

lar, är 3,2 miljoner. Det ser ju riktigt mänskligt ut i jämförelse med de tidi-

gare siffrorna. Det ser ut som om resultatutvecklingen går i rätt riktning. Fel! 

Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder. 

Landskapet är i princip helt skuldfritt och har inte behövt ta upp lån för att 

täcka underskotten. Däremot har de reserver som fanns då raset kom i stort 

sett gått åt för att täcka underskotten. Man har inte behövt gå till banken utan 

man har gått till sin egen skattekista istället. Nu har vi nått vägs ände. Den ti-

digare regeringen har givetvis gjort vad de har kunnat för att stoppa blöd-

ningen. Dessvärre har inga avgörande strukturella åtgärder genomförts, som 

på ett bestående sätt skulle ha minskat landskapets driftskostnader Det svåra 

arbetet återstår att göra.   

Fel! Objekt kan inte skapas 

genom redigering av fältko-

der. 
 

Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder. 

I budgeten finns också ett annat budgeterat resultat, på sidorna 5 och 6 i 

budgeten kan man se dessa siffror. De visar på ett underskott för 2012 på mi-

nus 17,2 miljoner euro.  Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa siffror och 

siffrorna från affärsbokföringen är att de budgeterade investeringsutgifterna 

för 2012 på 17,9 miljoner euro här ingår fullt ut. Det är en annan bokförings-

princip som har mera med kassaflödet att göra. Motsvarande siffror för 2013 

är ett budgeterat underskott på 24,8 miljoner. Där ingår investeringsutgifter 

på 22,3 miljoner euro.  

Enligt regeringsprogrammet ska redovisningssystemet förnyas och land-

skapets budget reformeras från och med 2013. Detta för att göra budgeter och 

resultatredovisningen mera informativa och överskådliga. Investeringarna 

ska belasta driftsbudgeten genom avskrivningar och interna hyror införas. 

Det är en väldigt viktig reform, att man får grepp om ekonomin och förstå 

den på rätt sätt. 

Det har självklart inte varit möjligt för utskottet att komma med detalje-

rade förslag om åtgärder. Avgörande åtgärder för att få ekonomin i balans 

senast år 2015 ska vara beslutade och påbörjade senast år 2013. Ett första åt-
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gärdspaket för att skapa balans mellan intäkter och kostnader tas fram till 

första tilläggsbudgeten för år 2012.  

De stora pensionsavgångarna öppnar möjligheter att se över och rational-

isera funktioner där avgångar förekommer. Funktioner kan slås samman eller 

kanske helt upphöra. Helhetssyn är viktig och man bör ha som mål att kon-

centrera arbetet på kärnverksamheten och upphöra med det som faller utan-

för.  En projektgrupp som spänner över förvaltningsgränserna för att planera 

och överse genomförandet av rationaliseringsåtgärderna kunde tillsättas och 

vara ett effektivt sätt att bidra till att nå målsättningen att minska kostnader-

na. Alla möjligheter att få till stånd en justering av avräkningsgrunden för 

klumpsumman bör tas tillvara. 

När det gäller andra viktiga frågor, projekt och reformprocesser som finns 

upptagna i regeringsprogrammet uppmanar utskottet landskapsregeringen 

att återkomma antingen i ett meddelande eller alternativt i samband med en 

tilläggsbudget.  

Utskottet betonar vikten av gott ledarskap och målstyrning med tydliga 

prioriteringar. Landskapsregeringens och de ledande tjänstemännens roll 

som goda exempel och föredömen är särskilt viktigt. Vi anser också att land-

skapsregeringen bör ta ett helhetsansvar för löneutvecklingen och säkra att 

löneklasser och behörighetskrav följs åt. Lönesättning baserad på arbetsvär-

dering med ett jämställdhetsperspektiv bör eftersträvas.  

Vi socialdemokrater välkomnar att landskapsregeringen tar initiativ till ett 

närmare samarbete mellan landskapet och kommunerna beträffande en ge-

mensam IT-struktur. E-förvaltningen på Åland bör utvecklas med målsätt-

ning att skapa ett gemensamt system för hela Åland. 

Arbetet på att ändra de befintliga skatteavtalen så att skatt på löneinkoms-

ter och pensioner betalas till den kommun där den berörda skattebetalaren 

får sin kommunala service bör drivas vidare. 

Tillsammans med uppgiften att få balans i landskapets ekonomi är sam-

hälls- och servicereformen en av de viktigaste åtgärderna den nya regeringen 

har att genomföra. Det är av stor betydelse att det råder samsyn och att behö-

righetsfördelningen mellan landskapet och kommunerna ska bestå, att land-

skapsförvaltningen ska koncentrera sig på sina kärnuppgifter och fungera 

som tillsyns- och övervakande myndighet. 

Vid en översyn av landskapsandelssystemet och avdragen i kommunalbe-

skattningen bör utgångspunkten vara att den kommunala sektorn får tillräck-

liga resurser att genomföra sin del av samhällsservicen. 

Vi socialdemokrater håller med om skrivningen i regeringsprogrammet att 

landskapet snarare ska minska sin serviceproduktion än utöka den med upp-

gifter som idag utförs av kommuner och kommunalförbund. Det är viktigt att 

såväl kommunerna som landskapet aktivt deltar i processen att genomföra 

samhälls- och servicereformen. 

Vi socialdemokrater anser att regeringsprogrammet innehåller viktiga 

skrivningar, som nu måste omsättas till konkreta handlingsprogram. För att 

få genomslagskraft måste alla berörda känna till och förstå handlingspro-

grammen. Tack.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Tack kollegan Fogelström för en bra analys och en riktig 

ekonomisk-politisk inställning. Det är glädjande för det kommande re-
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geringssamarbetet under fyra år framåt. Däremot måste jag få kritisera 

overheadbilden som vi har sett med att det s.k. affärsbokföringsbokslu-

tet, som finns i handlingarna, skulle vara något riktigt affärsbokslutsdo-

kument. Så är det inte. Där saknas helt och hållet resultatregleringar och 

effekterna av de mellan åren överförda driftskostnaderna, den s.k. vågen 

på 35 miljoner finns överhuvudtaget inte analyserad där. Det gör att ett 

sådant här resonemang tyvärr inte kan hålla när det gäller att hänvisa 

till den s.k. affärsbokföringen, som vi ju saknar fortsättningsvis. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik 

Fru talman! Ja, det är möjligt att den är ofullständig, men det är den 

enda som finns där siffrorna är någorlunda begripligt organiserade. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jo, det är därför vi har varit så väldigt överens om i rege-

ringsförhandlingarna att vi måste lägga om systemet. Vi måste få en or-

dinarie affärsbokföring till stånd så att bokslutet och budgeten kan bli 

läsbara även för erfarna ekonomer som vi. Nu går det inte. Den här 

konstgjorda resultaträkningen som man gör upp och som inkluderar av-

skrivningar, saknar många andra delar som ska finnas i en affärsbokfö-

ring. Ingen vet vad ett sådant korrekt resultat skulle bli enligt affärsbok-

föringsprincipen. Också av detta ser vi nödvändigheten att redan för 

2013 få en korrekt redovisning till stånd. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik 

Fru talman! Jo, jag ser fram emot att aktivt få delta i att organisera upp 

det här, men ser också fram emot att fylla den med vettiga siffror senare. 

Tack! 

Talmannen 

Replikskiftet är därmed avslutat. 

Ltl Petri Carlsson 

Fru talman, bästa lagtingskollegor och övriga åhörare! De ekonomiska utsik-

terna för framtiden ser ganska dystra ut. BNP-tillväxten går neråt, sysselsätt-

ningen minskar. Ja, de flesta kurvor pekar neråt utom arbetslösheten och in-

flationen som förväntas gå upp.  Den här krisen började i somras. Ett talande 

exempel är att den finska BNP-tillväxten låg på ungefär 5 procent första hal-

van av år 2011 medan den ser ut att sluta på noll procent för andra halvåret. 

Alltså, en ganska mörk framtid målas upp av de flesta bedömare. Visst 

finns det en och annan ljusglimt, till exempel att oljepriset verkar ha brutit en 

uppåtgående trend till att nu ligga på en någorlunda horisontell nivå. Som vi 

alla vet påverkar oljepriset vår budget med tanke på bland annat skärgårds-

trafiken och vägbyggen. Sammantaget ser det ändå ut som att de tuffa utma-

ningar som fanns när budgeten lades, nu ser ännu tuffare ut. 

Ibland hör man vissa säga att vi måste se mer långsiktigt på ekonomin och 

att det inte spelar någon större roll med en lågkonjunktur, de kommer och 

går, precis som högkonjunkturer. Visst har det varit så historiskt och kommer 

sannolikt att vara så fortsättningsvis. Men! Det finns en del saker som är 

värda att beakta i den här krisen. Till exempel så har vi en misstro riktad mot 

stater i den här krisen, det är något relativt nytt.  Och så har den finska rege-

ringen bantat sin kostnadskostym strukturellt, vilket också innebär struktu-
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rellt minskad klumpsumma. Och så har vi en demografisk situation som är 

illavarslande, allt färre i arbete ska försörja allt fler. 

Lösningarna är inte enkla, men måste genomföras om vi långsiktigt ska 

kunna behålla högklassig service i kärnsektorerna inom välfärden. Vi behöver 

få inflyttning av mer arbetskraft och förlänga arbetskarriärer, både i början 

och i slutet. Vi behöver minska de offentliga kostnaderna och genomföra en 

samhälls- och servicereform som skapar en effektivare serviceproduktion till 

lägre kostnad än idag. Det här, om något, är att se långsiktigt på ekonomin. 

Det går inte att blunda och låtsas som inget händer och bara säga att lågkon-

junkturer kommer och går! 

Fru talman! Med detta beaktat och med ett strukturellt underskott i 

mångmiljonklassen så tycker vi inom den moderata gruppen att skrivningar-

na i regeringsprogrammet samt finans- och näringsutskottets skarpa uppma-

ningar till landskapsregeringen gällande både ekonomi och samhällsreform, 

är synnerligen viktiga. Dessa måste prioriteras högst och tas på fullaste allvar. 

Inkomst- och kostnadsstrukturerna måste förändras för att skapa balans mel-

lan inkomster och utgifter. 

Landskapsregeringen uppmanas att återkomma i en tilläggsbudget med ett 

första åtgärdspaket till en ekonomi i balans. Avgörande åtgärder för att få 

ekonomin i balans under mandatperioden ska vara beslutade och påbörjade 

senast år 2013. Detta säger utskottet och det skriver regeringen i sitt pro-

gram. 

Vi måste börja prioritera vad vi ska göra, men framförallt vad vi inte ska 

göra. Redan i det här betänkandet stoppas Bomarsundsprojektet och vi mins-

kar investeringarna totalt med 3,5 miljoner euro, varav 1,5 miljon euro i bud-

geten 2012. I betänkandet står det också, jag citerar: ”Vidare bör möjligheten 

att upphöra med vissa funktioner övervägas.”  Det här är en tydlig signal om 

att vi i tilläggsbudgeten måste se fler förslag på minskningar i driftskostna-

derna. 

För att det här ska kunna genomföras bör landskapsregeringen snarast 

möjligt ge politisk vägledning till tjänstemännen och särskilt fastställa nya 

ekonomiska ramar för avdelningarna så att kreativiteten kan ta fart på allvar 

och så att vi kan få fram ett smörgåsbord av konkreta och genomförbara för-

slag. På tal om smörgåsbord så torde det vara väldigt bekant för alla här. Med 

ett smörgåsbord av åtgärder har vi nog lättare att välja förslag som vi till-

sammans kan enas kring.  

Samtidigt har vi alla precis erfarit bekymren med Sottunga och vi ser att, 

förutom landskapet, kommer fler kommuner att få bekymmer med att klara 

av att upprätthålla nödvändig service till medborgarna, varför det blir oerhört 

viktigt att landskapsregeringen snarast tar fram en åtgärdsplan hur vi ska gå 

vidare med och förverkliga samhällsservicereformen. Vi har i regeringspro-

grammet och i betänkandet mejslat ut linjerna om vad som ska göras och del-

vis av vem. Nu är det viktigt att i tilläggsbudgeten tala om HUR. Vi kan inte 

vänta längre. Jobbet måste göras nu! 

Fru talman! Till sist vill jag lyfta upp betänkandets skrivningar om skär-

gårdstrafikens höga kostnader. Den moderata gruppen stöder landskapsrege-

ringens arbete med att rationalisera och effektivisera skärgårdstrafiken. I 

sammanhanget är det också skäl att belysa att den kostnadsökning som på-

gått en längre tid och pågår än idag, gör det viktigt att kortrutten nu konkreti-

seras och förverkligas. 
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Det handlar inte bara om möjligheter till inbesparingar utan särskilt om 

skärgårdens möjligheter till långsiktig överlevnad och livskraft. Kortruttsin-

vesteringarna tar lång tid att förverkliga, så redan från och med nu måste be-

tydande driftsbesparingar genomföras för att vi skall ha råd att upprätthålla 

den nivå och turtäthet i trafiken som är så nödvändig för våra skärgårds-

kommuners arbets- och näringsliv. 

Kostnaderna i skärgårdstrafiken består till en del av kapitalkostnader p.g.a. 

tonnage och färjfästen o.s.v., men främst består kostnaderna av höga bunker-

priser och dyra bemanningskostnader, vilket också utskottet konstaterar. Sjö-

facken har lyckats förhandla sig till superdyra villkor i vår skärgårdstrafik och 

det har fått fortgå i decennier. Det kan inte få fortsätta så längre. Även den 

breda allmänheten börjar förstå det orimliga i de höga kostnaderna. I riket 

har man privatiserat mycket för att åstadkomma en rimlig kostnadsnivå. Och 

man har lyckats ganska bra. Därför är det bra om landskapsregeringen forts-

ätter och intensifierar arbetet med konkurrensutsättning inom skärgårdstra-

fiken. 

Fru talman! Avslutningsvis vill jag tacka alla mina kollegor i finans- och 

näringsutskottet för ett mycket gott samarbete med det här betänkandet. Vi 

har fått en riktigt bra start på arbetet i utskottet och det bådar gott för framti-

den eftersom jag tror att mycket tuffare arbete väntar med tanke på den eko-

nomiska situationen. Tack.  

Ltl Carita Nylund 

Fru talman, lagtingsledamöter. Jag hoppas jag syns över kanten.  

För en nybliven lagtingsledamot finns det mycket spännande att läsa och 

sätta sig in i när det gäller budgeten för 2012. Utskottets betänkande innehål-

ler en hel del kloka tankar och beslut. Jag tänkte dock beröra bara en av dem 

idag. Vi har fått höra ganska många ekonomiska analyser och jag tänker inte 

ägna mig åt det.  

I utskottets betänkande konstaterar man att en översyn kommer att göras 

angående folkhögskolans framtid. Det här ser jag som en positiv och mycket 

nödvändig åtgärd. 

Folkhögskolan är en traditionstyngd institution och vi vet alla att folkhögs-

kolan som plats har spelat en betydande roll i den åländska politiken och 

självstyrelseutvecklingen. Väl så. 

Men en annan, senare kommen och inte lika hedervärd tradition, är de al-

kohol- och drogvanor elever vid folkhögskolan har kommit att utveckla. 

I ett internat fyllt av 16-åriga ungdomar, som ofta pga dålig studiemotivat-

ion, väljer att gå ett år i folkhögskolan, inte sällan ”i brist på annat”, eller ”för 

att ta det lugnt ett år”, kan vem som helst förstå att där förekommer det en 

hel del supande. 

Under det senaste årtiondet har denna situation förvärrats. Nu innefattar 

det även ett ökat droganvändande, främst i form av cannabis-rökning. Detta 

är inte ett problem specifikt för folkhögskolan, cannabisrökningen har ökat 

lavinartat på gymnasialstadiet under 2000-talet. Cannabis är, som jag brukar 

säga, denna generationens motsvarighet till vår generations mellanöl, tyvärr. 

Min uppfattning är, att det röks en hel del cannabis på folkhögskolan sedan 

ganska många år tillbaka, en del år mera, en del år mindre, men dock. 

Det här, fru talman, är ett faktum, som om inte det myckna supandet var 

nog! 
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 Många är de ungdomar jag har eller har haft kontakt med, som gjort sin 

drogdebut på folkhögskolan, ofta under alkoholpåverkan, som sagt är alko-

holkonsumtionen tidvis skrämmande hög. 

Det är allmänt känt bland dem som jobbar på fältet med drogproblematik, 

att det är så här det ser ut. Detta måste få ett stopp!  

Att inte låtsas om detta problem är detsamma som att tillåta drog och al-

koholanvändning på skolan. Det här, sammantaget med det faktum att folk-

högskolan står utanför den nybildade gymnasieskolan, ger skolan en ganska 

dålig status. 

Vilken nivå ska utbildningen på folkhögskolan ha? Folkhögskolan står för 

tillfället utanför den utbildningsstruktur som utgörs av grundskola, gymna-

sieskola och högskola eller universitetsstudier. Det här är ett problem. Vad 

har skolan för status? Vart ska studierna leda? Ska folkhögskolan bara ses 

som ett tionde grundskoleår? Det är ännu oklart och det behöver redas ut. 

Som läget är för folkhögskolan just nu blir det, som kunde vara en möjlig-

het för elever som vill läsa upp sina grundskolebetyg för fortsatta studier, 

istället en anhalt dit vi tyvärr hänvisar ungdomar vi inte vet vad vi ska göra av 

med. 

För 17 år sen gick jag själv på folkhögskolan och läste språk och turism, det 

är ett år och en erfarenhet jag inte vill vara utan. Det var ett viktigt år i min 

utveckling. Den möjligheten skulle jag vilja att mina barn också hade, om de 

ville. Men som det ser ut idag, skulle jag inte rekommendera mina barn att gå 

på folkhögskolan, så illa bedömer jag situationen att vara. 

Folkhögskolan har en stor plats i hjärtat på många ålänningar, och därför 

ser jag denna utlovade översynen av verksamheten som en välkommen och 

mycket angelägen åtgärd. Tack. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Vad gäller folkhögskolans situation är vi, som det också i en 

tidigare replik kom fram, helt överens om att här krävs ett omfattande 

utvecklingsarbetet. Ett utvecklingsarbete som delvis har påbörjats, men 

som också finns beskrivet i regeringsprogrammet, som ledamoten 

Nylund och jag också var med om att jobba fram gemensamt. Där tror 

jag att vi kan hitta vägar framåt för att få det att bli riktigt bra. Jag delar 

bilden av hur man skulle vilja att folkhögskolan skulle fungera med le-

damoten Nylund.  

Situationen kring drogfrågorna kan jag inte säga något annat om än 

att är den sådan som den beskrivs av ledamoten Nylund är det förfärligt. 

Det är ingenting jag har vetskap om och kan varken bekräfta eller de-

mentera i det här läget. Jag tar det med mig och det är någonting som 

man måste ta tag i oberoende om det sker en förändring i organisation-

en eller inte. Som det beskrivs i det här anförandet kan det inte vara.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Det var inte något vidare att höra att utvecklingen i folkhög-

skolan är på det viset. När utskottet diskuterade folkhögskolan belyste vi 

mera folkhögskolans roll som en möjlighet att hjälpa ungdomar som har 

haft svaga avgångsbetyg från högstadiet. Jag hoppas verkligen att påstå-
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endena om att det förekommer så mycket droger finns verifierat, att det 

på något sätt kan bestyrkas från någon annan. Att påstå så här annars är 

väldigt farligt. Det är ett farligt rykte för skolan om det börjar cirkulera 

sådana påståenden. Jag hoppas att det verkligen har något innehåll och 

att det finns en sanning i det. I sådant fall måste man börja vidta åtgär-

der. 

Ltl Carita Nylund, replik 

Fru talman! Jag jobbar inom tredje sektorn som ordförande för Fri från 

narkotika och också som verksamhetsledare i Power Club så min insyn i 

den här världen är ganska stor. Jag har ganska mycket i ryggsäcken när 

det gäller att uttala sig om de här frågorna. Tyvärr är det ingen nyhet för 

oss som jobbar på fälten att det ser ut så här på folkhögskolan och det 

har gjort det i många år. År 2003 gick min egen systerdotter i folkhögs-

kolan, hon dog fyra år efter det av sitt missbruk. Hon har beskrivit själv 

hur situationen såg ut där och hur hon fick klara sig att röka hasch på 

skolan. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Man får beklaga att verkligheten är på det viset. Om det är 

sanning som ledamot Nylund säger så är det beklagligt. Då måste det 

också vidtas åtgärder. Det måste också finnas någon ledning på skolan 

som borde vara medveten om hur situationen är. På den tiden jag gick 

där, för snart 50 år sedan, fanns det lås på fönster och dörrar efter ett 

visst klockslag. Det kanske borde införas igen då. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Fru talman! Jag vill tacka ledamot Nylund för att hon tar upp ett sådant 

här otroligt viktigt och känsligt ärende. Det är verkligen hedervärt att 

lyfta fram det. Jag är verkligen glad att ledamoten sitter med i en drog-

förebyggande grupp för att kunna jobba vidare med det här ärendet. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade.  

Ltl Tony Asumaa 

Fru talman! Allmänt beträffande arbetet i finans- och näringsutskottet har 

klimatet varit positivt och kreativt. Bland annat har nämnts att oppositions-

politikerna har letat i regeringsprogrammet för att hitta motiveringar till av-

slag av motionerna, men det kändes som om det var precis tvärt om. Vad gäl-

ler omröstningar kunde jag tyvärr inte vara närvarande på grund av en knä-

operation. Därför utföll rösterna lite mindre i vår favör än vad i betänkandet 

föreskriver. Orsaken till detta var att jag i min kommunikation med min er-

sättare var lite otydlig med vad hans uppdrag var, att ersätta mig. Det lovar 

jag att förbättra nästa gång han ersätter mig i finans- och näringsutskottet.  

Vad gäller själva betänkandet från finans- och näringsutskottet kan jag 

från liberalernas sida säga att det i princip är ett stort godkännande av det 

liggande budgetförslaget för år 2012. Ledamot Pettersson, tillika ordförande i 

utskottet, sade i sitt anförande att kartan inte längre stämmer. Min tolkning 
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är att förslaget till budget 2012 har av den nya regeringen antagits som en di-

gital grundkarta för ett fortsatt ekonomiskt arbete för Åland. Den enda änd-

ringen i sifferstaten som gjorts är nämligen slopandet av investeringsanslaget 

för Bomarsund. Med detta har investeringsbudgeten kunnat minskas med 1,5 

miljon euro för år 2012.  

Vad gäller driftsbudgeten så har inga ändringar i sifferstaten gjorts över-

huvudtaget. Det visar också på ett godkännande från regeringspartiernas 

sida. Med andra ord har finans- och näringsutskottet bantat förslaget till 

budget för 2012 med 0,44 procent, vilket säkert alla här i salen kan tolka som 

ett ganska anonymt sådant.  

Vad gäller liberalernas motioner så har liberalerna lämnat in sex stycken. 

Av dessa har i princip alla fått ett positivt förkastande i och med att man i be-

tänkandet har motiverat förkastandet med att alla dessa skrivningar finns i 

regeringens program. Det får vi tacka för.  

Vad gäller den ekonomiska utvecklingen i Finland har vi lyckats växa från 

depressionen år 2008 fram till idag. Nu kommer dock tillväxten att avta och i 

princip helt stagnera. Vi får en s.k. horisontell utveckling eller med andra ord 

en nolltillväxt. I den senaste prognosen från finansministeriet, som kom för 

en timme sedan, beräknas BNP växa med 2,6 procent i år. Finans- och nä-

ringsutskottet hade skrivit i sitt betänkande 2,5 procent. Det är rätt nära må-

let. Finansministeriet rapporterar ytterligare att tillväxten för nästa år inte 

kommer att bli noll, den kommer att bli 0,4 procent. Lite ljusglimtar alltså. År 

2013 beräknar finansministeret att tillväxten kommer att ligga på 1,7 procent. 

Ytterligare skriver finans- och näringsutskottet i sitt betänkande att arbets-

lösheten kommer att stiga från nuvarande 7,9 procent nästa år. I rapporten 

som kom för en timme sedan sade finansministeriet att en ny prognos visar 

på att arbetslöshetsgraden kommer att stiga till 8,1 procent. Någon förhöj-

ning, men inte radikalt. Ytterligare rapporterar finansministeriet att den pri-

vata konsumtionen kommer att öka med en halv procent nästa år, vilket 

också kan ses som en liten ljusglimt.  

Finland är ändå tekniskt sett i en lågkonjunktur, men har inte några fun-

damentala problem. Jämfört med Sverige, som har de offentliga finanserna i 

balans, är Finland i en något svagare ställning i och med att de offentliga fi-

nanserna inte är i balans. Lånebördan ökar med sju miljarder varje år och är 

drygt 40 procent av landets BNP.  

Finland och Åland kommer att drabbas hårdare av den demografiska för-

ändringen vilket leder till ett hållbarhetsunderskott genom att arbetskrafts-

tillväxten ligger på noll jämfört med Sverige, där arbetskraftstillväxten be-

räknas öka med en procent. Det enda botemedlet i Finland är att öka arbets-

kraftsinflyttningen eller höja pensionsåldern. För att råda bot på hållbarhets-

underskottet i Finland finns det två saker att göra. Antingen höjer man skat-

terna eller så skär man ner i de offentliga utgifterna. Den kommunreform 

som nu planeras i Finland tyder på det senare.  

Vad gäller landskapets budgetekonomi skriver finans- och näringsutskottet 

i sitt betänkande, att vi har ett strukturellt underskott i vår budget, precis 

som i Finland. Vi kunde också lika bra ha skrivit att vi de senaste tre åren har 

haft ett stort konjunkturellt budgetunderskott. Finans- och näringsutskottet 

har också noterat att den övergripande målsättningen för regeringen är att 

under mandatperioden få landskapets budget i balans och därmed förstärka 

den offentliga ekonomins hållbarhet på Åland. Detta ska enligt skrivningar i 
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regeringsprogrammet ske genom att under mandatperioden förändra in-

komst- och kostnadsstrukturen. Vi vet alla här i salen att det enda vi kan 

ändra på vad gäller inkomststrukturen i landskapets budget nu och i framti-

den är våra egna verksamhetsinkomster, som består bl.a. av ÅHS-avgifter och 

dylikt.  Dessa egna verksamhetsinkomster består dock bara av 20 procent. 

Därför kvarstår bara i princip att förändra kostnadsstrukturen om vi vill ha 

en budget i balans utan att kraftigt höja avgifter som landskapet uppbär.  

Vi vet alla att de offentliga utgifterna kommer att öka under de kommande 

åren på grund av förändringen i åldersstrukturen om serviceutbudet hålls på 

den nuvarande nivån. Minskningen av den arbetsföra befolkningen och den 

kontinuerligt ökade livslängden medför att försörjningsrelationen kraftigt 

kommer att försämras under de kommande åren på Åland. Vi bör komma 

ihåg att budgeten kommer att belastas från två håll bara på grund av försvag-

ningen i försörjningsrelationen. Inkomstsidan kommer att belastas genom att 

den ekonomiska produktionspotentialen försvagas av att arbetskraften mins-

kar. Kostnadssidan kommer att belastas genom större åldersrelaterade utgif-

ter då seniorbefolkningen ökar.  

Det första åtgärdspaketet vad gäller en budget i balans, där man ska se 

över inkomst- och kostnadsstrukturen, har regeringen lovat i tilläggsbudge-

ten i mars 2012. Jag önskar så här i jultider att det inte skulle ske på bekost-

nad av höjda avgifter och försämrad service för oss ålänningar. Tyvärr bekräf-

tade ledamot Karlsson i sitt anförande mina farhågor genom att säga att det 

verktyg som regeringen har i sin julsäck just nu är höjd skatt och sänkt ser-

vice för oss ålänningar. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack fru talman! Ledamot Asumaa stämmer in i de liberala lagtingsrös-

terna om att utskottets betänkande är ett stort godkännande av budge-

ten. Nu var inte ledamoten med under omröstningen, men väl under 

behandlingen av utskottets betänkande. Jag undrar hur man får det till 

ett stort godkännande av budgeten när utskottet skriver att landskaps-

regeringen ska återkomma i tilläggsbudget. Man skriver om åtgärdspa-

ket, totalöversyn, totalrationalisering. Jag ser det som ett underkän-

nande och ett återkommande i tilläggsbudget. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Fru talman! Vad jag har förstått är det just det liggande budgetförslaget 

för 2012 som finans- och näringsutskottet har behandlat inte tilläggs-

budgeten som kommer i mars 2012.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Fru talman! Jo, det är helt korrekt att det är den man behandlar, men 

det står också att man begär korrigeringar just i budget 2012 genom att 

återkomma i en tilläggsbudget. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Fru talman! Som sagt, vi ska inte blanda äppel och päron. Det här är en 

liggande budget för 2012 och tilläggsbudgeten för 2012 är något annat. 

Då lär vi återkomma i diskussionen. Tack! 

Talmannen 

Replikskiftet är därmed avslutat. 



  

408 

Ltl Sara Kemetter 

Fru talman, bästa lagtingskollegor, åhörare! Landskapet Ålands tilläggsbud-

get för år 2012, enligt finans- och näringsutskottets betänkande, har presen-

terats. Landskapsregeringen föreslår att landskapets budget balanseras på 

343 miljoner euro.  

Fru talman! Socialdemokraterna understöder detta välbalanserade och ge-

nomtänkta förslag. Budgetförslaget är ett viktigt styrdokument då vi försöker 

styra landskapet igenom kommande tider. Vi är idag, mer än kanske någon-

sin tidigare, ett objekt för betydande ekonomiska förändringar i vår omvärld. 

Vår uppgift är att komma torrskodda och strukturellt starkare ur den inter-

nationella ekonomiska krisen.  

Den ekonomiska tillväxten i Finland under år 2012 beräknas vara endast 

en halv procent. Jag har svårt att tänka mig att Ålands ekonomiska tillväxt 

skulle vara betydligt större.  Den åländska inflationen beräknas till 3,7 pro-

cent, vilket är högt i jämförelse med resten av Europa. Däremot är de 

åländska sysselsättningssiffrorna betydligt positivare. Vår arbetslöshet är 

endast 2,8 procent jämfört med 7,9 procent på fastlandet. Sysselsättnings-

graden är hög på Åland, det är många som arbetar. Man kan med andra ord 

konstatera att vår ekonomiska situation på det hela taget inte är så förfärligt 

dålig jämfört med Finlands eller med det övriga Europas. Den svaga ekono-

miska utvecklingen kommer dock att ha följder även för Åland. Vissa sektorer 

kommer att påverkas mera än andra. Vi kan inte isolera oss från omvärlden, 

som ständigt också påverkar vår ekonomi.  

Avräkningsbeloppet stiger samtidigt som prognosen visar på att skatte-

gottgörelsen sjunker. De totala inkomsterna för landskapet beräknas till 344 

miljoner euro samtidigt som inkomsterna exklusive finansieringslån beräk-

nas till 311 miljoner euro. Skillnaden på 34 miljoner euro måste finansieras.  

Under denna regeringsperiod är målet att balansera budgeten fram till 

2015. Det är en utmaning som innebär att arbetet genast måste inledas. Ett 

viktigt element i denna process är framför allt justeringen av avräknings-

grunden för överföringarna från Finland.  

Fru talman! Ett annat viktigt element, som socialdemokraterna vill föra 

fram, är större synergieffekter i samarbetet mellan landskapet och kommu-

nerna. Detta gäller de vinster vi kan nå genom att effektivera och samordna 

en gemensam IT-struktur för den offentliga sektorn. I detta arbete skall land-

skapsregeringen ha en ledande roll.  

Andra områden inom den offentliga ekonomin som borde granskas är såd-

ana som hänger ihop med utvecklingen av den kommunala servicen. Löneba-

serade skatter och pensioner borde betalas till den kommun där den berörda 

ålänningen eller skattebetalaren har sin kommunala service.  

Ett annat utmärkt initiativ gäller vårt internationella samarbete. Socialde-

mokraterna anser att förslaget gällande grundandet av en Ålandshavskom-

mission är ett steg i rätt riktning. Kommissionen kunde utveckla kontakterna 

samt befatta sig med mera konkreta frågor såsom att undersöka möjligheter-

na att underlätta skattegränsklareringen mellan Finland och Sverige samt att 

avlägsna andra gränshinder. Åland skulle på detta sätt komma närmare det 

starka svenska näringslivet och dra nytta av deras ekonomiska tillväxt på ett 

effektivare sätt än hittills.  

Fru talman! Socialdemokraterna anser att vi på detta sätt kunde stärka 

Åland som ett ekonomiskt centrum i Norden och Europa. Detta skulle ha po-
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sitiva konsekvenser inte bara för transportsektorn utan i bästa fall även för 

nya företagsetableringar och därmed sammanhängande nya arbetsplatser och 

kunnande.  

Faktum kvarstår. Vi lever under osäkra ekonomiska tider. Man talar om en 

ekonomisk nedgång eller långsam ekonomisk tillväxt under de kommande 5 

– 10 år. Många bedömare anser att vi redan är halvvägs i nedgången. Detta 

betyder att vi efter en tid kommer att få uppleva ekonomisk tillväxt då tiderna 

för oss alla definitivt blir bättre. Det gäller att stärka vår självstyrelse och vår 

ekonomi. Landskapet Åland skall vara ekonomiskt starkt så att vi 2021 – 

2022, då Ålands självstyrelse firar sitt 100-årsjubileum, är redo att införa ett 

nytt självstyrelsesystem. Tack för er uppmärksamhet. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Ledamot Kemetter talar om Ålandshavskommission. Det är 

väldigt svårt för oss som är utanför regeringsdiskussionerna att veta vad 

en Ålandshavskommission kommer att innebära. Vad jag har förstått så 

ligger forumet i sin linda och man har ingen typ av arbetsformer ännu. 

Tills den tid de börjar arbeta finns en lucka. På vilket sätt kommer land-

skapsregeringen, eller socialdemokraterna att jobba med det. Dessa 

problem, gränshindren, finns ju redan idag. På vilket sätt kommer soci-

aldemokraterna och landskapsregeringen att jobba så att det inte står 

helt stilla tills Ålandshavskommission tillträder. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack fru talman! Det var en svår fråga. Regeringen kommer säkert att 

jobba precis som de har planerat och tillsätta den och på det sättet 

kommer de att underlätta planeringen och försöka avlägsna gränshind-

ren som jag nämnde tidigare. För socialdemokraterna är det jätteviktigt 

att man på detta sätt stärker den åländska ekonomin och vår tillväxt ge-

nom att komma det svenska näringslivet närmare. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Som kanske ledamot Kemetter inte känner till skulle gräns-

hindersproblematiken en gång i tiden lösas på en kafferast. Det är ett 

antal år sedan, kanske snart tio år sedan, men den är inte ordnad ännu. 

Den har blivit åtalad i många tidigare motioner. Vi har tagit upp pro-

blematiken. Jag hoppas att Ålandshavskommission nu kommer till nå-

got resultat. Det finns ett arbete som bör pågå hela tiden när det gäller 

det här. Det har stått stilla och problematiken finns för småföretagarna. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Fru talman! Det här har ledamoten alldeles rätt i. Socialdemokraterna 

har stort förtroende för att regeringen jobbar vidare med det här, men 

jag är tacksam för att ledamoten tog upp det här. 

Talmannen 

Replikskiftet är därmed avslutat. Lagtinget tar paus för lunch. Vi fortsätter diskussionen 

kl. 12.45. 

Talmannen 

Plenum fortsätter med diskussionen kring finans- och näringsutskottets betänkande om 

budgeten för 2012 i enlighet med talarlistan. 
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Ltl Danne Sundman 

Tack, herr talman! Jag ska inte upprepa de ekonomiska analyser som har 

gjorts mycket förtjänstfullt från bl.a. utskottets ordförande och sedan också 

de talare som har uppehållit sig kring det. Man kan konstatera att hela 

Europa ligger i dimma, om man talar i navigationstermer. Europa navigerar 

behjälpligt och försöker hitta en kurs ut ur dimman och få komma tillbaka till 

farleden. Vår fördel ur ett mikroekonomiskt perspektiv är att vi är som skär-

gårdsbon, vi känner till holmarna, uddarna och kanske identifierar var vi är 

fast det är dimma och kan därigenom navigera ganska bra när det gäller vår 

lilla ekonomi. Ändå har vi rätt så stora utmaningar fast vi bara utgör en liten 

del.  

Vi är bra på väg i betänkandet och i den nya regeringens handlingsprogram 

så ges det här allvaret den tyngd det kräver för att komma på rätt med vår 

ekonomiska situation. Det är mycket som vi inte kan påverka, i väldigt liten 

utsträckning hur det går för Finland och i ännu mindre utsträckning för hur 

det går i Europa och framför allt hur det går i hela världen.  

Jag tror, det är det sista som jag ska säga i det här ämnet, att de kriser som 

vi nu upplever kommer att till slut bli en enda kris. Den kris som vi nu upple-

ver med naturresurserna, den kris vi upplever inom ekonomin och i viss mån 

den kris vi upplever i vår tidsanvändning i vårt stressade samhälle i västvärl-

den kommer att gå ihop i en gemensam kris. Sedan ur den krisen kommer det 

kanske någonting positivt. Vi har stora förändringar att vänta på alla nivåer.  

Fru talman! Jag ska beröra två detaljer i budgeten, varav den ena nämns i 

betänkandet. Utskottet skriver på sidan 4 att man noterar att det är en svag-

het att språkkommitténs betänkande har blivit liggande utan vidare åtgärder. 

Det fick tidigare kritik och jag kan hålla med om den kritiken. Visst kan man 

se av betänkandet att man gjort vissa sker, men symptomatiskt är att vad 

man har gjort är att bara utreda och tagit reda på fakta, det har skett väldigt 

lite konkreta åtgärder för att vända den språkliga utvecklingen.  

Nå, man ska utreda och ta reda på fakta. ÅSUB-utredningarna, i huvudsak 

tre stycken sedan 2003, ger faktiskt fakta över språksituationen att det inte 

råder någon tvekan om hur det svenska språket är på Åland. Det har slaktats 

många heliga kor, som vi trodde att var heliga, men som inte var det och det 

har varit väldigt nyttigt för att få ett uppvaknande när det gäller språkfrågan. 

Nu gäller det att driva utvecklingen vidare så att man vidtar konkreta åtgär-

der. Då handlar det om många små åtgärder för att stärka svenska språket 

och också några få stora.  

Återigen i det stora perspektivet så gläder det mig att det finns en stor poli-

tisk uppslutning kring den s.k. Ålandshavskommissionen, alltså ett organ för 

att stärka samarbetet med Sverige. Man kan säga som Julius Sundblom sade i 

sitt första tal efter att Ålandsfrågan hade avgjorts att ”Vi ska se Ålands hav 

som ett öppet fönster mot väster”. Det har vi inte riktigt gjort hittills i själv-

styrelsens historia. Det är på tiden att vi på allvar börjar göra det och tar del 

av det land väster om oss som talar svenska och också tar del av den indirekta 

nyttan det kan ha, nämligen att vårt näringsliv, vår handel i större utsträck-

ning skulle ske med Sverige.  

Som det är idag handlar Åland mera med Finland än vad Finland handlar 

med sig självt. Det är inte sunt, sett ur självstyrelsens synpunkt. Däremot ska 

vi också värna om relationerna österut och ta vara på de möjligheterna. Vi ska 

också, där vi har gemensamma nämnare, värna kontakterna med våra fin-
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landssvenska vänner. Vi ska inte bli en livboj som vi knyter fast vid relingen 

när skutan sjunker, vi måste veta när vi ska lossa på tampen. Det man skriver 

om svenska språket är någonting nämnvärt i betänkandet.  

Sedan vill jag nämna en annan sak som delvis också har behandlats i ut-

skottet. Nämligen finansieringen av public service, Ålands radio och TV. Det 

är en fråga som vi inom obunden samling har drivit länge, i tio års tid och 

haft många olika förslag på hur man kunde lösa. Bland annat hade vi en mot-

ion 2010 där vi föreslog att finansieringen ska knytas till en procentandel av 

inkomsterna och tas ur budgeten och vid behov finansieras via landskaps-

skatt, det var i november 2010, för drygt ett år sedan.  

Det här har föranlett stora våndor på Åland och också i Finland där man 

nu efter många, långa och hårda diskussioner har kommit fram till att så här 

ska man göra i stort sett i Finland. Man ska ha en skatt som är mellan 140-

150 euro, en progressiv skatt beroende på inkomsterna. Om det här vet man 

rätt så mycket, men inte allt.  

Som framgår av rapporteringen i massmedia så ska det här vara en skatt 

och enligt Hufvudstadsbladet ska den samlas i statsbudgeten och överföras 

till statens TV- och radiofond. Om man börjar tänka självstyrelsebehörighets-

fördelning och hur det blir för Åland och har rakt upp och ned läst vad som 

rapporterats i massmedia, kommer det att bli en skatt som betalas också av 

ålänningarna och sedan kommer 0,45 procent tillbaka via klumpsumman. 

Det kan hända att det inte är hela sanningen. Ska man välja att uppbära skat-

ten på Åland, hur ska det gå till? För att vara grundlagsenligt så kan det 

hända att vi överhuvudtaget inte har något med det att göra, varken på in-

komsterna eller få en skatt.  

Det finns då en tredje möjlighet att vi vill ha den här skatten på Åland och 

vi vill ha den här inkomsten till Åland. Då finns lotteriskattelösningen. Skat-

ten uppbärs här, men kommer ograverat som en summa tillbaka. Det skulle 

lösa vårt bekymmer också, då skulle vi ha löst finansieringen på samma sätt 

och få bort TV-avgiften i den form den är idag och kunna finansiera vår pub-

lic service-verksamhet över budgeten.  

Sedan finns det som jag sade många detaljfrågor kvar ännu. Det verkar 

som om man har lämnat det här, man gläds över att man har kommit över-

ens, att alla riksdagsgrupper är med, men man har lämnat alla detaljer över 

julen. Ett problem är företagarnas andel av det här. Enligt förslaget ska man i 

Finland betala om man har en omsättning över 400 000 euro och på Åland 

sållar det ut en hel del av företagen. Sedan ställer det också behörighetspro-

blem i vägen eftersom det också kan bli en sådan skatt som betalas här, men 

man bara beskattar och får inte pengarna tillbaka annat än i klumpsumman. 

Där finns det anledning för landskapsregeringen att bevaka sakerna och vara 

med i ett tidigt skede för att det här ska bli bra.  

Från obunden samlings sida kan vi bara vidhålla vår modellösning. Det 

finns en enkel väg att gå, att haka på de funderingar som finns i Finland så är 

problemet löst också för Åland. Det kanske innebär en vinst för administrat-

ionen och kostnaden för uppbörden eftersom det redan finns ett sådant sy-

stem. Det kommer jag också att framföra inför regeringssamarbetet, att man 

ska överväga det här och haka på. Det återstår att se vad vi kommer fram till. 
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Minister Johan Ehn, replik  

Herr talman! Landskapsregeringen kommer att följa det som ledamot 

Danne Sundman tar upp, dvs. utvecklingen på finska sidan eftersom det 

har tagit den vändning det tar. Mera detalj i hur den åländska lösningen 

ska bli är tanken att presentera när vi har sett över det mediapolitiska 

programmet, som vi också skriver i regeringsprogrammet. Det finns två 

saker som den nu sittande landskapsregeringen kommer att följa upp, 

det på den finska sidan och påbörjandet av arbetet med uppdateringen 

av det mediapolitiska programmet. Landskapsregeringen är också upp-

delad i frågan så att en del ligger på utbildnings- och kulturavdelningen 

och en del ligger på trafikavdelningen med infrastrukturministern som 

ansvarig där. Vi kommer att se till att matcha ihop det också. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag ser fram emot att ta del av arbetet med det mediapoli-

tiska programmet. Varför jag väljer att ta upp det här är att vi under 

förra perioden blev lite brända av att vi blev drabbade av behörighets-

fördelningen när det gäller feed-in systemet. Det var kanske för att man 

inte i ett tidigt skede förstod allvaret i det och sedan när vi går vidare 

kan det bli låsta positioner. Det är viktigt att det inte bli så igen. Vi vet 

också att man är på banan och att man har haft kontakter angående det 

här, men det gäller som sagt var att vara tidigt med i beredningen så att 

inte dörrar stängs fast. Särskilt om man vill ha den här finansieringen 

också på Åland så krävs det särskilda överenskommelser. 

Talmannen 

Replikskiftet är därmed avslutat.  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag konstaterade under förmiddagen att det är många goda ta-

lare som har kommit in i det nya lagtinget och det är roligt. Finansutskottets 

ordförande Jörgen Pettersson var rent av uppe i himmelska höjder när han 

inledde debatten. Det är bra om man tar och ser lite vad det står här i boken 

idag, Dagens bön, som många har fått, ”Må Herren löna dig för vad du har 

gjort.” Det kan man säga till finansutskottet, men mest tänker jag på att Her-

ren må löna ltl Eklund för vad han har gjort i finansutskottet. Det är ett 

mycket gott jobb. Fem av de tio motioner som vi hade kan vi säga indirekt att 

är godkända. Det är trevligt. Sedan kan man kanske på ren åländska tycka att 

det är lite pallrigt och orutinerat att man inte omfattar dem. Jag noterade vad 

ltl Fogelström sade, han kallade det för okultur istället för kultur och kanske 

det kan ligga något i det. Det låter hoppfullt inför framtiden.  

Herr talman! Jag tänker inte stå och gnöla dess mer om det utan det är 

som det är. Det är bra att skrivningarna finns. Tittar vi på den ekonomiska 

utvecklingen för Åland så skriver finansutskottet om en nolltillväxt för i år. 

Många har pratat om de ekonomiska svårigheterna i världen, det har målats 

upp en mörk framtid, det har pratats om kris. Det har varit väldigt stora ord 

och man får uppfattningen att nu ska det minsann sparas. Det är onödigt att 

jag står och målar dess mera kris och mörk framtid på väggen, men jag kan 

säga att från Ålands framtids sida kan ni räkna med allt stöd i den här rege-

ringen, när ni kommer att spara. Det ser vi fram emot.  
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Ltl Brage Eklund tog på ett förtjänstfullt sätt upp det mesta som är viktigt i 

betänkandet, det vill jag inte heller stå och upprepa, men det är två saker som 

jag vill understryka, två områden som är oerhört viktiga för mig. Det är 

egentligen grunden för hela det samhälle som jag vill leva i, självstyrelsen, ett 

starkt utvecklat självbestämmande på Åland och vårt språk. Det är bra att 

man har fått in skrivningen: ”Reformen påbörjas med målet att det nya 

självstyrelsesystemet ska tas i bruk så snart som möjligt, dock senast lag-

tingsåret 2021-2022”. Jag var lite orolig när regeringen tillträdde, men den 

oron har försvunnit. Vi får se vad framtiden för med sig givetvis, men jag 

uppfattade ett svalt intresse både för svenska språket och för självstyrelsens 

utveckling när jag tog del av skrivningarna i regeringsprogrammet. Därför är 

det väldigt bra att man inte har som mål att skjuta fram det, så att vi har nu-

varande självstyrelselag att gälla 29 år innan det händer något nytt.  

När det gäller svenska språket står det i finansutskottets betänkande: ”Det 

svenska språkets ställning på Åland är i praktiken en avgörande fråga, som 

utskottet uppmanar landskapsregeringen att arbeta vidare med i enlighet 

med språkkommitténs betänkande, som överlämnades till landskapsrege-

ringen 2006. Utskottet noterar att det är en svaghet att språkkommitténs 

betänkande har blivit liggande utan vidare åtgärder.” Jag har i replikskiften 

noterat olika åsikter om det här, det är ett riktigt konstaterande. Jag har flera 

gånger med den tidigare landskapsregeringen fört det här på tal, något måste 

hända när det gäller vårt svenska språk. Jag var som sagt orolig för vad den 

här landskapsregeringen skulle göra när det gäller en sådan här ödesfråga för 

Åland. Mot den bakgrunden är det här en mycket bra skrivning och det är 

mycket bra att hela finansutskottet och förhoppningsvis hela lagtinget, innan 

det är färdigt, står bakom det. Då kan det förhoppningsvis börja hända något. 

Det är viktigt. 

Herr talman! En sak som jag vill ta upp helt kort är det som sägs under ru-

briken Gränshinder: ”Gränshinderfrågor i handeln mellan Åland och Sve-

rige kan vara en fråga för den kommande Ålandshavskommissionen enligt 

utskottets uppfattning.” Så kan det säkert vara, skrivningarna är lite vaga, 

men de är absolut bättre än ingenting. Det man fortsätter med: ”Möjligheter-

na att underlätta skattegränsklareringen bör undersökas och arbetet med 

berörda myndigheter i Finland och Sverige samt på EU-nivå bör intensifie-

ras.” Det här är ganska långt i enlighet med motion nr 7 som vi har. Igen, det 

är en större styrka. Det är aldrig roligt när motioner förkastas, men det är en 

större styrka om det händer någonting och hela lagtinget står bakom skriv-

ningarna. Det är också mycket bra. 

Herr talman! Jag tänkte stanna upp lite vid en fråga om vad taxfree kan 

tillföra i skärgårdstrafiken. Varför förkastade man en sådan motion utan 

några motiveringar överhuvudtaget? Finansutskottets ordförande pratade i 

sitt måleriska anförande mycket om list och mod. Jag tror att det krävs både 

list och mod i skärgårdstrafiken och inte bara konfrontation med personalen. 

Det krävs list och mod för att tänka nytt. Taxfree i skärgårdstrafiken kan vara 

någoting sådant. När jag frågade om motiven sade finansutskottets ordfö-

rande att det finns tillräckligt med brännvin på Åland ändå. Det var ett direkt 

osakligt svar, om vi ska debattera vidare på det spåret så pratade vi ändå om 

en droppe i brännvinshavet. Med det menar jag att om det skulle finnas en 

möjlighet där vi vet att trafiken mellan Galtby och Kökar uppfyller EU-

kraven, om det finns en möjlighet att ha taxfree med som ett incitament så 
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inte blir det något större brännvinsrally för den sakens skull om det sköts på 

ett bra sätt. Det kan vara ett väldigt, väldigt viktigt incitament för att få skär-

gårdstrafiken in i lite andra banor, bl.a. flera talare har varit inne för att man 

måste få ner kostnaderna för skärgårdstrafiken och det håller jag med om.  

Det kan vara intressant att fundera på varför det är som det är, varför t.ex. 

krävs det internationell trafik när det gäller fartyg, men inte är det gäller flyg. 

Där har jag förstått att finansutskottet inte riktigt har satt sig in i det. Det är 

lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatt och accis-

lagstiftningen som styr det här helt och hållet. I 11 paragraf ger man ramen, 

men i 12 paragrafen, för att spara tid så vill jag citera lite: ”Vid tillämpningen 

anses varan”, notera ordet anses, ”eller tjänsten ha blivit såld till en passa-

gerare som reser utomlands på ett fartyg eller på ett luftfartyg i yrkesmäss-

ig internationell trafik, också då den har sålts till någon som reser på ett 

fartyg i yrkesmässig internationell trafik eller på ett luftfartyg i yrkesmäss-

ig trafik från landskapet Åland till någon annan del av landet eller från nå-

gon annan del av landet till landskapet.” Alltså i klartext, det är här man får 

svaret på varför det inte är tillåtet att sälja taxfree på färjtrafik enbart mellan 

Finland och Åland, men det är tillåtet när det gäller flyg. Om det var någon 

som inte förstod översättningen på luftfartyg så betydde det i klartext flyg-

transporter. 

Upprinnelsen till det här torde hänga ihop med att man konstaterade att 

det enda sättet för Åland att behålla taxfreetrafiken är att Åland ställs utanför 

EUs skatteharmonisering. Det här gick ganska snabbt. I samband med det så 

är min uppfattning, det finns säkert sådana som kommer att rätta mig om jag 

har fel, lobbade man från redarföreningens håll ganska starkt för att det en-

bart skulle gälla yrkesmässig internationell trafik. Den lobbningen lyckades 

och därför ser lagstiftningen ut som den ser ut. Vill man undersöka möjlig-

heterna vad det skulle kunna tillföra, är det att ta kontakt med riksmyndig-

heterna och försöka få lagstiftningen ändrad. Det är inte mera komplicerat än 

så, men om man inte ens tittar på ett förslag utan att sätta sig in i vad det 

handlar om blir man lite fundersam. 

Två saker, herr talman, fast jag noterar att tiden har gått. Jag vet att man 

inte behöver understöda aviseringar, men jag vill ändå bara säga att när det 

gäller privatiseringar tror vi att det är ganska viktigt om man ska få en effek-

tivisering inom den offentliga sektorn, att vi verkligen får privatiseringar att 

fungera på ett bra sätt. Då borde man införa utmanarrätter precis som ltl 

Eklund har skrivit i sin reservation. Att förklara det enkelt så innebär det att 

privata ska ha möjlighet att utmana landskapsregeringens olika verksamheter 

genom att inlämna förslag på hur olika funktioner kan bedrivas förmånligare 

i privat regi. Jag vill understöda detta speciellt.  

Till sist, herr talman, vill jag avisera ett ändringsförslag. Jag har många 

gånger från den här talarstolen tagit upp någonting som jag kallar för ÅHS’ 

byggcirkus. Det är ett faktum att över två KK-hus har byggts där under de 

senaste åren. Jag har förstått att det har varit problem i finansutskottet att få 

fram en sammanhållen redovisning över vad byggen har kostat under en tio-

årsperiod och vad det finns i röret. Det är oerhört märkligt, med tanke på hur 

mycket pengar som har gått dit. Det handlar inte om att vi inte alla vill ha en 

god vård, det vill vi alla ha, men det känns som om man borde ha ett stadi-

gare grepp om byggcirkusen ute på ÅHS. Jag har ingenting emot om man får 

en bra heltäckande sammanfattning, som visar att jag hade fel i mitt påstå-
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ende, men det är så mycket pengar det handlar om. Därför vill jag avisera ett 

förslag som skulle lyda så här: ”Utskottet ber landskapsregeringen åter-

komma till utskottet i samband med tilläggsbudgeten med en redovisning 

över vad de olika byggnadsprojekten kostat under de senaste åren och hur 

detta har förhållit sig till budgeterade medel för projektet.” Det här skulle fö-

ras in under kapitelmotiveringen 45.70 Ålands hälso- och sjukvård. Tack! 

Vtm Viveka Eriksson 

Herr talman! Finans- och näringsutskottets betänkande ger i princip klar-

tecken till den gula boken som den förra landskapsregeringen förelade lag-

tinget. Till den delen är vi liberaler helt nöjda med utskottets behandling av 

budgeten. Dessutom är det så att de motioner som tillkom under remissen 

har fått en anständig behandling. Alldeles särskilt noterar vi att flera av dem 

är förkastade med motiveringen att det finns i regeringsprogrammet. Det be-

tyder alltså att vi förväntar oss att det också blir verkställighet, så vi ser med 

tillförsikt fram emot att regeringen levererar. De kommer vi att följa väldigt 

noga och att de verkställs. Efter att 100 dagar är gone så kommer vi att sär-

skilt hårdgranska vad regeringen levererar. Därför kommer vi inte heller att 

föra något av våra förslag, vare sig reservationer eller motioner, till något 

ändringsförslag. Det blir inte några omröstningsförslag från liberalernas sida.  

Det är dock ett par punkter i finans- och näringsutskottets betänkande och 

alldeles särskilt på en punkt vill jag ha en förklaring från utskottets ordfö-

rande. Det gäller den skrivning som redan har diskuterats några gånger här i 

dag om språket. Jag tycker att det är väldigt starkt påstått av utskottet att 

säga att man noterar att det är en svaghet att språkkommitténs betänkande 

blivit liggande utan vidare åtgärder. Det är anmärkningsvärt för det stämmer 

inte! Jag vill att ordföranden förklarar på vilka grunder man gör en sådan här 

skrivning, för man måste ju ha fått information om att ingenting har gjorts.  

På rak arm kan jag räkna upp ett ganska stort antal frågor, som vi har brot-

tats med i vår regering och som jag vet att också regeringen före satte igång. 

Det var så att när språkkommitténs betänkande kom 2006 och den dåva-

rande regeringen, ledd av vicelantrådet Roger Nordlund gav ett meddelande 

till lagtinget, ett meddelande med språkpolitiskt program och man tog fasta 

på fyra huvudsakliga områden som man skulle jobba med. Man skulle till-

sätta en språknämnd, man skulle ha återkommande undersökningar av 

språksituationen, man skulle ha effektiviserad information, ökat samarbete 

gällande språksituationen med finlandssvenska organisationer och främja ut-

ökade kontakter med Sverige. Det här är frågor som jag vet att man inleder 

redan i förrförra regeringen och som vi har jobbat otroligt mycket med.  

Språknämnden blev sedermera ett språkråd. Det tillsattes. I språkrådet har 

man haft ett ganska brett verksamhetsfält. Man har fått påstötar från allmän-

heten, man har följt den språkliga utvecklingen, men har gjort skrivelser till 

organisationer, myndigheter. Om jag kommer ihåg rätt, hade språkkommit-

tén väldigt starkt fokuserat på bl.a. språket och vården. Det har man haft fo-

kus på i språkrådet också. Man har haft dialoger, skriftväxlingar med ÅHS’ 

styrelser. ÅHS har också tagit fasta på den här frågan, man har utarbetat nya 

avtal med sjukvården i riket och det som är viktigt att avtalen också efterlevs, 

alltså man har ett uppföljningssystem.  

Språkrådet har kommit i gång. Dels som man säger i betänkandet att man 

borde titta över språkrådets ställning och mandat. Språkrådet baserar sin 
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verksamhet på ett reglemente. Det har tidigare förts diskussioner huruvida 

språkrådet borde vara lagstadgat. Det kan vara så att man ger den mer styrka, 

mer tyngd om det är lagstadgat, men jag tycker att det kanske inte har varit 

det som har varit fokus utan att språkrådet faktiskt har verksamhetsförut-

sättningar. Det får vi se. Vill nuvarande regering göra det lagstadgat kommer 

inte jag att lägga fingrar emellan utan helt klart stöda det, om man ser att det 

kommer att föra saken vidare.  

Den andra frågan om återkommande undersökningar. Det har genomförts 

flera undersökningar från ÅSUB:s sida, 2008 Det finska språkets ställning 

inom det åländska arbetslivet, 2009 Det finska språkets betydelse och ålän-

ningars vardagsliv. När den utredningen togs fram var språkrådet också 

mycket aktivt i dialogen och diskussionen för att ta fram underlag till den ut-

redningen. Det har också gjorts andra utredningar.  

Den tredje frågan Effektiverad information och kontakter till både Sverige 

och myndigheterna i riket. Vi har haft mycket kontakter. Det har varit på den 

stående agendan. Varje gång som statsministern har fått besök, varje gång 

som Ålandsministern har fått besök, Sveriges statsminister har besökt Åland, 

vi har besökt Sveriges statsminister, varje gång har språket varit upp på 

agendan. Vi har tillsammans med generalkonsuln här på Åland jobbat med 

flera av de frågor som nämndes i språkkommitténs betänkande, utbildning-

en, vården. Allra senast, en väldigt konkret kontakt var när vi ordnade att 

rikspolischefen från Sverige besökte Åland för att diskutera möjligheten för 

åländska poliser att delta i svensk utbildning för poliser, just för att proble-

men med utbildning för poliser i riket är språkfrågan. Nu har man kanaler 

öppna så att åländska poliser kan ta del av svensk utbildning.  

Jag är snart klar, herr talman, jag förstår att tiden är ute. Några ord till.  

Kommittén hade som sagt många prioriteringar på hälso- och sjukvård och 

EU-frågor. EU-frågorna är ett stort problem när det handlar om beredningen 

av EU-ärenden i riket. Det hjälper inte att vi har svenskspråkiga handlingar 

för själva beredningen som vi måste kunna ta del av och vara delaktiga i är på 

finska, det här har varit en mycket viktig agendapunkt. Från justitieministeri-

ets sida har man under två tillfällen utarbetat nya direktiv till de olika mini-

sterierna om hur Åland och åländska frågor ska hanteras från ministeriernas 

sida. Senast på hösten gick det ut nya direktiv om hur lagstiftningsåtgärder 

ska hanteras i kontakterna till riket.  

Jag vet också att man följer det här väldigt noga från EU-enheten, hur det 

fungerar i beredningssektionerna. Man försöker verkligen tillmötesgå alla de 

kontaktpersonerna i de olika ministerierna. Där har vi blivit bättre även om vi 

oftast säger att det bara går åt ett håll. Här finns det i alla fall en vilja att för-

söka.  

Vi har också fått in i den nuvarande regeringens, i Helsingfors, program en 

ordentlig skrivning om kontakten med Åland på svenska. Den är stark. Det är 

också tillsatt en ny strategigrupp av regeringen i Helsingfors, som leds av 

statsministern, där också lantrådet ingår. Det har gjorts, problemet är att ing-

en regering, inget lagting här på Åland ändå kan ändra den situation som är 

vårt stora problem, att svenskan viker undan i Finland. Vi måste fortsätta att 

hävda, trots att man alltmer har problem med svenskspråkigheten vid mini-

sterierna, att Finland fortsättningsvis har ett ansvar att sköta självstyrelsen 

på svenska. Jag hoppas att nu sittande regering också fortsätter att jobba med 

de riktlinjerna.  
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Ett förtydligande från utskottets ordförande på vilka punkter som vi inte 

har uppfyllt språkkommitténs betänkande vill jag ha. Jag vet att vi inte har 

gjort allting, men väldigt mycket.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Herr talman! Om det verkligen är så mycket som har hänt inom ramen 

för svenska språket på Åland så borde finskan inte längre utgöra ett 

problem för förvaltningen vare sig på landskaps eller på kommunal nivå. 

Jag undrar om förra lantrådet faktiskt menar att så är fallet. Finans- och 

näringsutskottet, som vi nu kallar oss, hävdar att det inte har gjorts till-

räckligt ännu. Det kanske är svårare än någonsin att idag sköta en för-

valtning på Åland på svenska och därför är det viktigt att frågan lyfts yt-

terligare. Tack! 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det som FNU skriver, om det är så utskottet heter, så är att 

man noterar en svaghet i att språkkommitténs betänkande har blivit lig-

gande utan vidare åtgärder. Jag har just stått här och räknat upp de åt-

gärder som man beskrev som vi har tagit tag i och jobbat med. Sedan är 

det så att ingen här på Åland kommer att klara av att bromsa den ut-

veckling som sker i riket och det är där våra problem är eftersom svens-

kan viker undan i ministerierna. Det betyder att våra kontakter till riket 

är problematiska och där måste man fortsätta att vara mycket envis och 

motverka det. Det har vi gjort, men det är väldigt svårt att få stopp på 

den utvecklingen. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Herr talman! Inom finans- och näringsutskottet har vi sett skillnad på 

åtgärder och utredningar. Vi anser inte att utredningar till alla delar är 

åtgärder. Tack. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Om man har ett kommittébetänkande som anger riktlinjer och 

regeringen jobbar efter de riktlinjerna så nog sjutton är väl det åtgärder 

som en regering vidtar. Där finns det också utredningar, men alla dessa 

kontakter, diskussioner med Sverige, diskussioner med rikets regering, 

diskussioner med organisationer, magma senast, som ett exempel på 

finlandssvenska organisationer som vi skulle ha samarbete med. Där 

hade jag ett anförande, de hade kapacitet att göra vidare och stöda upp 

vår sak. Nog sjutton har det gjorts saker. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack herr talman! Jag noterar att vtm Eriksson verkar stå bakom också 

finans- och näringsutskottets betänkande om skrivningarna att land-

skapsregeringen måste återkomma med åtgärdspaket. I samband med 

det noterar jag också att det fanns ett stöd för liggande regeringspro-

gram. Det är glädjande att få höra att det stödet finns i 100 dagar. Menar 

vtm Eriksson att regeringsprogrammet ska vara färdigt och utfört om 

100 dagar eller hur tänker vtm Eriksson? 
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Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Liberalerna stöder den gula boken om budgeten, som vi var 

med och lade. Sedan kommer vi inte att föra till omröstning vissa delar 

av betänkandet där vi inte delar majoritetens åsikt i betänkandet. Till 

den delen som nu sittande regering återkommer med ändringsförslag 

får vi ta ställning till dem när de kommer och bedöma dem efter vad de 

innehåller. Det är självfallet så att en regering inte kan göra allt på 100 

dagar, men vi är ändå så justa så vi kommer att ge den här regeringen 

100 dagar innan vi börjar med lite mer hårdgranskning av verkställig-

heten.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det är nog inte någon större hemlighet att vtm Eriksson 

och jag har haft olika åsikter under årens lopp när vi har diskuterat 

svenska språket. Jag ställer mig lite frågande till det här anförandet när 

vtm Eriksson räknade upp hur mycket som har hänt tidigare. Kontakter 

i all ära, men det är resultaten som är avgörande. Jag har sagt det tidi-

gare och jag står fortfarande för det. Det som den förra regeringen 

gjorde var att skuffa över en svår fråga till ett relativt tandlöst språkråd. 

Det språkrådet har inte ens sammanträtt på över ett års tid. Drar vi fil-

men tillbaka, den parlamentariska språkkommittén var nästan eniga, li-

beralen Sune Mattsson stod också bakom betänkandet, men socialde-

mokraterna var inte med på tåget. Dåvarande lantrådet Roger Nordlund 

väntade i över ett års tid på att få dåvarande utbildningsminister Camilla 

Gunell med och under tiden så vattnades landskapsregeringens med-

delande mer och mer ut. Det fanns inte speciellt mycket kvar av språk-

kommitténs betänkande när det äntligen kom till lagtinget, apropå de 

fyra punkterna som räknades upp. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ledamot Anders Eriksson och jag har som sagt många gånger 

haft den här diskussionen. Regeringen förde inte över allt arbete till ett 

språkråd. Språkrådet var ett komplement och en del av det arbete som 

landskapsregeringen utförde. Alla dessa kontakter är dels för att man 

måste påverka andra eftersom utvecklingen ligger i andras händer. Det 

är inte ålänningarna som påverkar den svenskspråkiga utvecklingen i ri-

ket. Jag noterar det som sägs i Ålands framtids motion, man är mera ute 

efter de konstitutionella frågorna, man vill söka sig mera till Sverige och 

man vill ha en riktning som ändrar den konstitutionella grunden. Den 

åsikten hade aldrig vår regering och inte heller liberalerna. Däremot 

måste man jobba för att i nuvarande konstitutionella system rädda den 

här situationen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det som jag försöker säga och som jag har sagt om och om 

igen är att det som tas upp i motion nr 1 inte är en Ålands framtids mot-

ion, det är helt och hållet saxat ur den parlamentariska språkkommit-

téns betänkande, där man för det första säger vilka åtgärder den finska 
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regeringen tänker vidta för att självstyrelselagen framledes kan följas. 

De frågorna måste man föra upp på allvar.  Det andra som man tog upp 

är vilka merkostnader det har lett till att Finland inte klarar av de ur-

sprungliga utfästelser man gav, att allt skulle ske på svenska mellan 

Åland och Finland. Det tredje var att man skulle koppla in Sveriges rege-

ring som en garantiman. Det är det som är tyngden, det var det som var 

substansen i den parlamentariska språkkommittén, men efter det långa 

trallande i den förrförra regeringen fanns det bara fyra punkter kvar, 

som har en väldigt underordnad mening.  

Igen, det är inte Ålands framtids motion, det är något som andra par-

tier, inklusive liberalerna, en gång i tiden har stått bakom, men nu vågar 

snart ingen ta i det här mera. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Språkkommittébetänkandet är gediget. Där finns väldigt 

många olika åtgärdsförslag, där finns EU, sjukvård, handelsfrågor, ut-

bildningsfrågor, det finns alltså många olika delar. Ålands framtid har 

valt att plocka ut tre frågor där man vill utreda vissa frågor som mera 

hänför sig till vår konstitutionella grund. Man talar mera om en riktning 

mot Sverige. Sverige ska komma och hjälpa Åland. Problemet är att 

svenskan viker undan i Finland och Ålands självstyrelse är en del i Fin-

land. Så är det. Så länge som det är så måste vi hantera frågan gentemot 

Helsingfors. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Herr talman! Ifråga om vad som är gjort eller ogjort vill jag komma med 

en belysning med anledning av kollegan Erikssons anförande. Förra lag-

tinget, inspirerade av språkkommittén, gjorde bl.a. en ny lagtingsord-

ning och en ny arbetsförordning för lagtinget. Jag kan citera 1 § i nu gäl-

lande lagtingsordning, som har varit i kraft i sju veckor och i vars bered-

ning många har varit med här. Paragrafen lyder så här: ”Åland är en på 

folkrätten grundad autonomi och är genom internationella avtal demi-

litariserad och neutraliserad. Autonomin syftar till att säkerställa och 

garantera Ålands befolkning bevarande det svenska språket, dess kul-

tur och lokala traditioner.” Det här har tillkommit under den förra peri-

oden och så här tydligt har Ålands lagting aldrig tidigare uttalat sig. Det 

här är en norm som vi ska leva upp till. Det är en kvalificerad lagstift-

ning som binder oss alla, inte bara på papper utan i levande livet. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är väl bara att konstatera att jag har räknat upp en del frå-

gor och nu räknar ltl Gunnar Jansson upp ytterligare frågor. Det finns 

fler frågor som jag glömde att nämna. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade.  
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Ltl Göte Winé 

Fru talman! Här har vi nu fått finans- och näringsutskottets betänkande för 

2012 års budget. När man läser den så ser vi än en gång att vi har tuffa år 

framför oss än. Men som min partikollega lagtingsledamot Fogelström 

nämnde, så skall budgeten skall vara i ekonomisk balans senast 2015. För att 

komma dit krävs det tuffa beslut och omprioriteringar. Nu har vi inte någon 

utjämningsfond att ta av, för där är det nu tomt i kistbotten. Det blir att hitta 

var man kan bromsa. Ändå så får man inte bara bromsa heller utan det gäller 

att våga satsa på något område också. Så här gäller det då att se var man kan 

gasa och var man kan bromsa. 

Ett av ställen som det bromsas på är besökarcentret i Bomarsund. Egentli-

gen är det fel att kalla det för att bromsa, för jag anser att det gått på tomgång 

sedan april 2008, då dåvarande finansminister Perämaa kom med sin första 

tilläggsbudget. Jag nämnde i mitt anförande då att jag var rädd för att det 

inte kommer att hända så mycket under den här tiden och det hade jag rätt i. 

Dåvarande finansminister Perämaa sa då: ”Vi vill klargöra den privata drif-

ten ytterligare”. Vad som hände var att man satte Sunds kommun som pant-

fånge, Sunds kommun skall ansvara och garantera för att driften sköts. Här 

anser jag att man från den förra regeringen skötte detta på ett oschysst sätt. 

Att, som jag anser, pressa en redan hårt ekonomiskt ansatt kommun att an-

svara och garantera för driften av en dröm, som Sunds kommun hade att få 

ett besökscenter. 

Men, herr talman, låt oss nu se framåt och se vad som kommer att hända 

med Bomarsundsprojektet? Jo, det står i handlingsprogrammet ”förnyad 

ställning till ett förverkligande av ett besökarcentrum i Bomarsund tas 

2014”. I remissdebatten 23 april 2008 sades det från dåvarande finansmi-

nister Perämaa ”det är min uppgift att göra konjunkturbedömningar också, 

vi kan inte vara omedvetna om de konjunkturer vi har på Åland. Vi måste ta 

sådana saker i beaktande”. Man kan nu lugnt bara gilla läget och vänta. Hur 

ser ekonomin ut 2014? Är budgeten då i balans? Finns det utrymme för inve-

steringar? Jag hoppas och tror det i alla fall. Jag hoppas att det då inte behövs 

investeringar inom sjukvård och skola, för det prioriteras före andra infra-

strukturella satsningar. 

Nu så skriver liberalerna motioner, insändare och reservationer om hur 

angelägna de är att få till ett besökarcenter nu. Jag kan bara säga att det 

skulle ni ha kunnat tänka på lite tidigare, när ni hade makten och den härliga 

utjämningsfonden.  

Herr talman! Man kan inte bara ligga och köra på tomgång heller utan det 

behöver gasas lite också. Och det kan man göra på fler sätt. Ett sätt är att se 

vad man kan förbättra genom t.ex. samordning. Det gläder mig att det nu 

finns skrivningar i betänkandet om att man bör göra en översyn av ungdo-

mars möjlighet att läsa upp sina grundskolebetyg. Det är mer än en tom-

gångskörning, lite mer gasande kan man säga. Sen behövs det mer studiemöj-

ligheter för de s.k. studiesvaga eleverna och här behöver det gasas ytterligare. 

Och ja, jag vet att det är kostnadsdrivande, men man behöver ändå satsa lite 

mer på just de ungdomarna, för det sparar in pengar senare istället, på andra 

ställen. Av de ställena som det kan sparas in på då är kommunernas sociala 

kostnader eller varför inte inom psykiatrin. Det är tungt för en ung att hamna 

utanför en sysselsättning.  
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Jag upplever att det är fler nu som hoppar av skolan än tidigare år. Som jag 

uppfattar situationen så är just november - december en olycklig topp för de 

unga som hoppar av sina studier. Det är inte bra. Här behöver man från ut-

bildningsavdelningen se vad studieavhoppen beror på. Just för de här unga 

behöver man se vad man kan förbättra. Det kan man göra när man ser över 

möjligheten att läsa upp grundskolebetyget. 

Här måste man nog gasa lite och jag har förstått att det här är något som 

minister Ehn engagerar sig i, så jag hoppas man från regeringen vågar gasa 

lite trots att det bör bromsas som helhet.  

Sen, herr talman, nämnde ledamot Cita Nylund om folkhögskolan och 

missbruksproblematiken där. Det förvånar mig eftersom jag upplevt att man 

under de senaste åren i alla fall reagerat och agerat i frågan om eventuell al-

koholförtäring där. Om det stämmer som ledamot Nylund sade så bör det 

ageras från utbildningsavdelningen omedelbart och även medföra konse-

kvenser för skolan och för skolans ledning. 

Sammanfattningsvis, herr talman, så blev det inget besökarcenter i Bomar-

sund nu heller, men med det avtalet så kanske det är lika bra. Sunds kommun 

behöver idag lägga pengar på den lagstadgade verksamheten trots att en ma-

joritet i Sunds kommunfullmäktige har röstat för att man skall garantera drif-

ten av besökarcentret. Då är bara för mig att anpassa mig efter majoritetens 

beslut, men det gör mig orolig över vad det kan ge för konsekvenser för Sunds 

kommun i framtiden. Det behövs satsningar även på landsbygden och jag 

hoppas att det trots min oro om driften, ändå blir ett besökscentrum i Bo-

marsund i framtiden. 

Sen är jag tacksam att finans- och näringsutskottet tog till vara det jag sade 

om den just nu bekymmersamma situationen på Åland idag, att man inte kan 

få hjälp med att läsa upp sitt grundskolebetyg. Det kommer att hjälpa många. 

Budgeten i balans senast 2015 låter som en bra målsättning. Man har en 

realistisk tidsplan med ett ambitiöst mål. Så lycka till team Gunell. Tack! 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag vill komma med några klargöranden med hur förra 

landskapsregeringen diskuterade när det gäller Bomarsundscentret. 

Först på agendan var sjöfartsmuséet och det tog en hel del saker i an-

språk. Det var flera oklara lösningar med bygge, tomtmark osv. osv. Se-

dan hade vi den målsättningen att efter sjöfartsmuséet skulle Bomar-

sund komma. Det blev också ett paradigmskifte eftersom man ville ha 

den privata entusiasmen ute i kommunen också. Det var ingalunda me-

ningen att Sunds kommun skulle driva Bomarsundscentret. Det var pri-

vata entreprenörer som skulle ha hand om cafédelen och biljettförsälj-

ningen osv. Utställningen skulle garanteras och vara högklassig från 

museibyråns sida. Landskapsregeringen hade en investeringsomfattning 

på 20 miljoner, trots att det var dåliga tider. 20 miljoner har vi investe-

rat. Det bör man fortsätta med. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack herr talman! Under mitt anförande har jag inte nämnt att det inte 

har investerats från förra landskapsregeringens sida. Det jag nämnde 

var att man bra kunde ha agerat själv i Bomarsundsfrågan under sina år 

i regeringen. Om driftsavtalet vill jag än en gång säga att man vill att 
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Sunds kommun ska garantera driften för besökarcentret. Om man inte 

gör det så är det stora belopp som kan få en liten kommun, som Sund, 

att gå på knäna, om man måste ersätta om den privata inte klarar av att 

sköta driften. Om det står att landskapsregeringen ämnar få en privat att 

sköta driften, borde det inte i alla fall vara landskapsregeringen som an-

svarar för det här, som har lite mer juridisk kunskap än vad en liten 

kommun som Sund har. Det är där jag tycker att det har gjorts lite fel. 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Landskapsregeringen skriver i sitt handlingsprogram och 

också i turismstrategin, som förra landskapsregeringen tog fram, men 

som den här regeringen omfattar, att det bör göras investeringar inom 

kulturturismen. Allt var färdigt, Sunds kommun var villig att ta på sig 

det här åtagandet. Det har varit ett paradigmskifte, allt från när det gäl-

ler besökarcentrum till golfbanor. Det måste också finnas privata inci-

tament som kan tänka sig att driva en del av verksamheten. Allt var 

klappat och klart, det gick enligt tidsplan, men det backar man ifrån och 

jag är rädd för att Bomarsundscentret nu blir dött och begravet för en 

väldigt, väldigt lång tid framöver. Kan man inte heller från socialdemo-

kraternas sida tänka sig det här lilla privata initiativet från café- och bil-

jettförsäljningen så tror jag att det är stendött. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack herr talman! Begravet och dött, det händer ingenting. Det är unge-

fär också vad jag har hört om de senaste årens beslut. Vilken regering 

tog beslut om sjöfartsmuséet som ledamot Katrin Sjögren tog över. Jag 

har för mig att det var regeringen före den förra regeringen. Vad händer 

med golfbanorna, där klarar ni inte heller av någonting. Nämn inte golf-

banor för det kanske är så att ni själva inte klarar av att ta ett beslut här. 

Det enda som den liberala regeringen gjorde var att sätta det här på 

Sunds kommun som skulle garantera driften. Nu har finans- och nä-

ringsutskottet tagit bort det här, men det ska finnas med längre fram om 

man tar beslut om det. Det är precis samma sak som dåvarande finans-

minister Perämaa sade då, man ska se på konjunkturbedömningarna, så 

det hände ingenting. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! I den inledande analysen i anförandet så valde ltl Göte Winé 

att vid upprepade tillfällen citera den förra finansministern, dvs. mig. 

Det ser jag som ett gott betyg att analysen innehåller mycket av det. Det 

jag sade 2008 om konjunkturanpassning var att vi hade en målsättning i 

den regeringen att vi skulle kunna investera 20 miljoner per år. Skulle vi 

ha satsat på det här projektet under 2008 kanske det hade blivit mera 

och kanske pengarna inte hade räckt till framöver. Det var den förra 

landskapsregeringen, dvs. regeringen Viveka Eriksson, som tog beslut 

om sjöfartsmuséet och sedan skulle det här komma. Det förde vi till be-

slut och det fanns finansiering där också. Nu har Sundsbon Göte Winé 

kommit till makten och tre veckor efter det står han här och försvarar 
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det faktum att man inte ska bygga den, att ta bort investeringspengarna 

från det här projektet. Det är ett faktum. 

Ltl Göte Winé, replik 

Fru talman! Först vill jag tacka ledamot Perämaa för det fina berömmet 

om mitt anförande om analysen. Det var inte riktigt så jag hade tänkt, 

utan det var mera en diskussion kring det. Det är så, det har tagits bort 

och jag är Sundsbo, jag sitter definitivt inte i finans- och näringsutskot-

tet, men jag sitter med i regeringen som har valt de här prioriteringarna. 

Ibland måste vi göra obekväma beslut och det är faktiskt så att har man 

bränt bort utjämningsfonden, då måste vi se vad vi kan göra. Det här 

hade kunnat göras mycket tidigare. Liberala regeringen valde att inte 

göra det. Enkel matematik, pengarna är slut och då måste vi se vad vi 

kan göra. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Den liberalt ledda regeringen satsade på kulturen i och med 

sjöfartsmuséet, vi satsade också på besökarcentret i Bomarsund via 

budgetmotiveringar, budgetanslag, men nu när vi skriver den 20 de-

cember efter valet 16 oktober så står Sundsbon och lagtingsledamoten 

Göte Winé här och sätter stopp för det projektet, som kunde ha varit en 

satsning ute på landsbygden, vilket man kunde ha behövt. Det kunde ha 

varit en satsning för byggsektorn, en satsning för turismen, men det 

stoppas. Man drar ner på investeringarna och det är det enda man gör 

som förändring i den här budgeten. Man har sagt att man ska komma i 

en tilläggsbudget, men nu tar man bort en investering, man gör ingen-

ting åt driftskostnaderna. Det här är ett faktum att det blir så här. 

Ltl Göte Winé, replik 

Fru talman! Faktum är, ledamot Perämaa, att förra regeringen bra 

skulle ha hunnit ta ett beslut om besökarcentrum i Bomarsund. Vi i 

kommunstyrelsen i Sund fick klara direktiv från fullmäktige att vi måste 

skynda på för det har kommit från finansavdelningen att vi måste göra 

det nu och vi måste ta ett beslut. Själv föreslog jag en återremittering, 

men det fanns inte tid för den här förra regeringen skulle ta beslutet. 

Vad hände med det beslutet? Ingenting! Det blev ändå ingenting, för 

man valde att skjuta på det till efter valet. Skulle liberalerna ha suttit 

kvar efter valet så tror jag ärligt talat inte att ni skulle ha klarat av att ta 

det beslutet heller. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Fru talman! Ledamot Winé öppnade sitt anförande med att säga att 

kistbotten är tom, utjämningsfonden är tom. Fakta är att i utjämnings-

fonden per december 2011 kommer att finnas 11 733 034 euro. Tack! 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack fru talman! Om man ser på vad den förra regeringen gick in med i 

utjämningsfonden kan man förklara den tom nu. Det är bottenskrapet. 
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Ltl Tony Asumaa, replik 

Fru talman! Ledamot Winé, som sitter i ett regeringsparti, borde också 

veta att utjämningsfonden är till för att utjämna det ekonomiska läget i 

konjunktursvängningarna. Ytterligare kan jag säga att kistbotten enligt 

finanschef Dan E Eriksson kommer att vara tom år 2016 eller 2017 en-

ligt de prognoser som nu föreligger. 

Ltl Göte Winé, replik 

Fru talman! Det stämmer. Utjämningsfonden ska vara för konjunktur-

dopp när det går sämre, men det stod inte att det skulle brännas upp av 

en regering. Kanske det borde ha tänkts lite mera långsiktigt när man 

plockade från utjämningsfonden. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Axel Jonsson, replik 

Fru talman! Ledamot Winé inleder sitt anförande i första andetaget med 

att beklaga sig över hur den förra regeringen har skött det här, det har 

gått för långsamt, man har inte påbörjat projektet med besökscentret 

ännu. I andra andetaget försvarar han finans- och näringsutskottets för-

slag att dra in pengarna för projektet. Jag är lite konfunderad över vad 

ledamot Winés åsikt är i den här frågan. Stöder han ett besökscentrum 

eller stöder han skrivningen som nu finns i finans- och näringsutskottets 

betänkande? 

Ltl Göte Winé, replik 

Fru talman! Ja, jag stöder skrivningen från landskapsregeringen som 

fanns i handlingsprogrammet. Det är ingen hemlighet. Det är så att om 

pengarna har sinat så måste man ta obekväma beslut, det går inte att 

hoppa från det ena beslutet till det andra och sedan komma in och säga 

”ledamot Winé från Sund”. Även om jag är från Sund måste jag kunna 

ta jobbiga beslut för min hemkommun för jag sitter här för hela Åland. 

Det finns många som sitter och pratar för sina hemkommuner, men vi 

måste ha ett helåländskt perspektiv och framför allt prioritera vård, 

skola och omsorg. Det är jätteviktigt för en del att gå ut och börja klanka 

ner den ena och den andra och varifrån man kommer, men det är fak-

tiskt så att vi först måste prioritera pengar till vård, skola och omsorg. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Fru talman! Vi resonerar ganska lika i den här frågan, ledamot Winé och 

jag, för det här är rätt sätt att tänka och rätt sätt att gå till väga. Det är 

ändå lite obefogat att man står och kritiserar den avgående regeringen, 

man tycker dels att det är värt att genomföra men dels att det inte är 

värt att genomföra. Delar ledamot Winé min uppfattning? 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack fru talman! Jag vet ledamot Jonsson att vi innerst inne är överens 

för det finns en liten socialdemokrat i alla. Det jag kritiserar liberalerna 

för är att man inte gjorde någonting under fyra år. Man tog beslut i april 

2008 att man skulle sätta igång byggandet av besökscentret i Bomar-

sund. Det enda man gör är att man sätter Sunds kommun som pant-
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fånge, men det händer ingenting. När valet har varit och man hamnar i 

opposition skriver man insändare, gör motioner och skriver reservation-

er. Är man så angelägen tycker jag att det hade kunnat gå lite snabbare.  

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade.  

Ltl Katrin Sjögren  

Fru talman! Är man liten måste man vara smart och det är landskapet Åland. 

Litet och smart. Östersjön är vår viktigaste miljöfråga och de möjligheter vi 

har att påverka nationellt och internationellt ska vi offensivt ta vara på. Både i 

finans- och näringsutskottets betänkande och i regeringsprogrammet verifie-

ras att landskapet ska lägga alla klutar till för att Åland ska få en ordinarie 

plats i HELCOM. HELCOM fungerar som en regional samarbetsorganisation 

med syfte att skydda Östersjöns havsmiljö. 1974 antogs den första konvent-

ionen om Östersjöns miljö och 1992 omarbetades konventionen till den form 

den har nu. Ett sekretariat inrättades i Helsingfors av den s.k. Helsingfors-

kommittén, HELCOM. Att ge Åland en plats betyder också förhandlingar be-

träffande konventionen, vilket betyder förhandlingar med Ryssland och Tysk-

land. I november 2007 fastställdes en gemensam plan, Baltic Sea Action Plan.  

Liberalerna motsätter sig inte att Åland skulle ha en ordinarie plats i 

HELCOM. I dagsläget har Åland en observatörsplats i den finländska delegat-

ionen. Åland, genom miljöbyrån, har varit mycket aktiv i HELCOM-arbetet. 

Ålands representanter har vid sidan av de högsta representanterna från Fin-

land deltagit sida vid sida, på samma villkor, både på tjänstemanna- och på 

politisk nivå.  

Ska Åland ha en ordinarie plats krävs betydande tilläggsresurser. Det bety-

der att för att en ordinarie plats inte ska bli en tom och innehållslös symbol 

behöver Åland aktivt delta i de 4-5 huvudgrupper och 10-15 underarbets-

grupper som finns. Det betyder också att delta i finansieringen av sekretaria-

tet som finns i Helsingfors, alltså HELCOM. Det betyder både personella och 

ekonomiska tilläggsresurser.  

Ett alternativ som liberalerna vill föra fram och som också diskuterats på 

miljöbyrån, är att tydligare formalisera det åländska arbetet och deltagande i 

HELCOM, klargöra Ålands inflytande genom en överenskommelse, dvs. sä-

kerställa deltagande, uttalande och rättighet att föra fram avvikande åsikter, 

både muntligt och skriftligt, som ett alternativ till en ordinarie plats. Det fun-

gerar bra i dag. Landskapsregeringen har deltagit både på tjänstemanna- och 

på politisk nivå. Själv deltog jag i HELCOM:s ministermöte i Moskva 2010. 

Åland satt med vid förhandlingsbordet, hade ett eget anförande och drev en 

egen linje beträffande fosfatförbud i tvättmedel tillsammans med Sverige. Det 

har varit en lång process, men snart kan vi också införa fosfatförbud på 

Åland.  

Är man liten måste man ha både list och mod för att citera finans- och nä-

ringsutskottets ordförande, men man måste också vara smart och använda 

sina resurser väl och inte spilla krut i onödan. Tack! 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Vi är medvetna från regeringens håll att det här med en 

plats i HELCOM kostar ganska mycket, både när det gäller personella 

resurser och ekonomiskt. Ambitionen från regeringen är att få en star-
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kare röst både i HELCOM och i andra organ där man kan påverka Ös-

tersjöns vattenmiljö. Det kanske räcker att finnas med i den finländska 

delegationen. Det här är saker som vi måste se på på nytt så att man kan 

göra arbetet på ett smart och ändamålsenligt sätt. Jag tycker att vi ändå 

ska hålla kvar ambitionen att ha en politisk röst i HELCOM. Det är väl 

det viktigaste. 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Åland har i dagsläget en plats i den finländska delegationen. 

Det jag i mitt anförande vill påpeka för lagtinget är att om man ska ha en 

ordinarie plats, ska man göra ett gediget arbete, så krävs det betydande 

tilläggsresurser. Det krävs resurser från tjänstemän och det kommer sä-

kert ett krav på att delta i finansieringen av sekretariatet. Det kan vi 

räkna med.  

Jag vill igen föra fram ett alternativ från liberalernas sida, att tydli-

gare formalisera HELCOM-arbetet, att det är en fullständig överens-

kommelse att Åland har sitt inflytande, sin rätt att delta och att ge utta-

landen och ha avvikande åsikter. Det kunde vara en framkomlig väg. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Det är ett väldigt konstruktivt förslag som ledamot Katrin 

Sjögren kommer med och det är klart att vi på något sätt måste formali-

sera arbetet och engagemanget i HELCOM så att det inte blir ad hoc-

lösningar, ibland far man och ibland är man inte med osv. Vi måste få 

ett långsiktigt arbete inom HELCOM. Vi ska titta noga på det här försla-

get som ledamot Sjögren har. 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Jag upplever inte att det har varit ad hoc-lösningar och att 

det har varit hipp som happ, det har det definitivt inte varit. Tidigare 

landskapsregering har mycket nogsamt följt upp Baltic Sea Action Plan. 

Vi har gjort rapporter på hur långt vi har kommit i det arbetet. Man får 

räkna skrivningarna både i finans- och näringsutskottets betänkande 

och i regeringsprogrammet till lite barnsjukdomar. Det här har jag tidi-

gare påtalat. Vill man ha en ordinarie plats, okey, fine, jättebra, men då 

ska man vara medveten om att det krävs betydande tilläggsresurser om 

man ska kunna sköta det på ett korrekt och bra sätt. Tack! 

Talmannen 

Replikskiftet är därmed avslutat.  

Ltl Christian Beijar 

Fru talman! Finans- och näringsutskottet behandlar kort samhälls- och ser-

vicereformen och konstaterar att en helhetsgranskning görs av landskapsför-

valtningen i syfte att särskilja centralförvaltningens kärnuppgifter från upp-

gifter, som kan utföras av andra såsom underlydande myndigheter, tredje 

sektor, offentliga eller privata bolag. Utskottet uppmanar landskapsregering-

en att återkomma i samband med tilläggsbudgeten avseende ett åtgärdspro-

gram gällande detta.  

Fru talman! Det tycker jag att är bra. Arbetet med en samhälls- och ser-

vicereform är en stor utmaning och nödvändig och viktig för hela Åland. 

Långsiktiga åtgärder krävs för att trygga basservicen i kommunerna. Land-
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skapet ska gå i riktning mot att minska sin serviceproduktion snarare än att 

utöka den med uppgifter som idag produceras av kommuner och kommun-

förbund.  

Som min partikamrat, ledamot Karl-Johan Fogelström, framhöll i sitt an-

förande, är det av stor betydelse att det råder samsyn, att behörighetsfördel-

ningen mellan kommunerna ska bestå. Landskapsförvaltningen ska koncen-

trera sig på sina kärnuppgifter och fungera som tillsyns- och övervakande 

myndighet. Därför är det bra att utskottet skriver att landskapsregeringen får 

återkomma i budgeten med ett åtgärdsprogram. Av lantrådets anförande i 

dagens debatt framgick att landskapsregeringen redan tagit tag i ärendet och 

arbetar aktivt med frågan. Det råder stor samsyn att konkreta åtgärder måste 

vidtas för att trygga basservicen i kommunerna.  

Fru talman! Det är som här konkret framhållits i regeringsprogrammet att 

uppgifter som idag är betungande för kommunerna som barnskydd, miss-

brukarvård, specialomsorg, handikappservice behöver omstruktureras och 

tillhandahållas t.ex. genom samarbetsorgan eller värdkommuner. Flera 

kommuner har idag samarbete i ärenden som berör just detta. Det här är 

uppgifter som kräver en kompetens. En liten kommun har begränsat med 

personal och har svårt att uppnå detta. Då behandlas medborgarna inte lik-

värdigt. Nej, vi kan inte lyfta ansvaret till någon annan myndighet inom land-

skapet.  

Slutligen vill jag, fru talman, som flera andra talare tagit upp nämligen att 

skapa en gemensam IT-struktur för landskapet och kommunernas förvalt-

ningar. Där stöder socialdemokraterna till fullo att landskapsregeringen i 

detta avseende bör inta en aktiv roll.  

Ltl Igge Holmberg  

Fru talman, bästa kollegor och åhörare! Min partikamrat Karl-Johan Fogel-

ström höll ett bra och sakligt tal angående budgetens form och innehåll. Jag 

stöder till fullo att vi snart får en mer överskådlig affärsbudget av landskapets 

finanser. Som ledamot Fogelström sade så går utvecklingen åt rätt håll. Vi har 

idag hört många domedagspredikningar från den här talarstolen. Många 

sanningar som inte kanske är hela sanna.  Det finns flera ljuspunkter än 

mörka moln här på Åland. Landskapet är i princip skuldfritt vilket vi nog är 

en av de få regionerna i närområdet som är.  

Den nya regeringen skall ta fram ett åtgärdspaket för att skapa balans mel-

lan intäkter och kostnader och får hjälp av de stora pensionsavgångarna, som 

kan öppna möjligheter till rationaliseringar. Därför måste vi skilja på kata-

strofscenarion från vad som är fullkomligt naturliga konjunkturssvängningar. 

De flesta ekonomiska experter säger att vi får en lägre tillväxt i år, kanske 

också nästa år, men sedan tror många att tillväxten och ekonomin skall karpa 

upp sig igen. Jämfört med hösten 2008 då varje kurva i alla ekonomiska ta-

beller pekade spikrakt neråt så finns de tecknen inte alls nu. Ingenting i Fin-

lands affärsberättelser talar om en krasch just nu.  

Enligt en färsk konjunkturrapport så finns det områden i Finland som är 

bättre rustade än andra att ta emot en nedgång. Åland är ett av dem. Skulle 

statens tjänstemän och politiker komma på besök till Åland skulle de finna ett 

stabilt samhälle i en arbetsför styrka. Uppbyggt med massor av små, mel-

lanstora och större företag som framför allt, ägs lokalt och som symboliserar 

ett flertal olika branscher. Det ger en god stabilitet som kopplat till Ålands 
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låga arbetslöshet på strax under tre procent gör att det är alldeles för tidigt att 

säga att vi inte har medel att komma ur en ekonomisk svacka.  

Det talades i öppningsanförandet om att vi måste vara snåla, men detta får 

inte bli en dumsnål inbesparning, där vi skär i verksamheter för att om 10-15 

år komma på att vi har sparat in på avdelningar och områden som gett oss 

ökade kostnader i ungdomsutanförskap och missbruksproblem. Vi får inte i 

sparivern glömma bort att vi har ett samhällsansvar mot alla våra medbor-

gare, gamla som unga, friska som sjuka. Pengar får inte gå före människor. Vi 

måste kunna satsa på sådant som inte kan mätas enbart i euro och cent utan 

också med klara, tydliga, humanistiska värden. Tack! 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Skulle vi stå bara inför en lågkonjunktur kunde vi skatta oss 

lyckliga, men vi har en klimatkris och vi har en demografisk kurva som 

är mycket oroande. Vi får ett allt större finansieringsgap med de skatte-

betalare som ska betala välfärden och dem som behöver delar av den. 

Skulle vi bara ha en lågkonjunktur kunde vi skatta oss lyckliga. Jag är 

inte enig med ledamot Holmberg i den analysen, men jag är enig med ltl 

Holmberg om att man inte får vara dumsnål. Det gäller det förebyg-

gande arbetet, det gäller att minska utanförskap när det gäller alla män-

niskor, men främst alla ungdomar. Som sagt var, om vi bara hade en 

lågkonjunktur så skulle det vara en picknick. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Gun-Mari Lindholm 

Talman! Det är roligt att höra att det skrattas i salen, det har varit lite mycket 

klagovisa hittills. Det har talats om en samhällsservicereform. Det finns en 

beställning härifrån salen, det finns från medborgarna ute i vårt samhälle en 

beställning på att en produktion av samhällsservice garanteras. Det här har 

vi, som nu har bildat regering, tagit till oss och vi ska försöka åstadkomma en 

förändring vad beträffar den frågan. Det är viktigt att varje människa känner 

en trygghet i att man kan få en service producerad nära sig av den arten och 

slaget som man behöver. Någon form av garant för det behöver vi åstad-

komma.  

Som jag har upplevt debatten hittills i salen i dag är det många som har ta-

lat om att det här är viktigt att man gör. Ett arbete har redan påbörjats i land-

skapsregeringen vad beträffar samhällsservicereformen. Vi har, hoppas jag, 

innan jul ännu ett beslut i den här frågan, om inte så kommer det att bli 

första veckan i januari. Det går ut på att en arbetsgrupp kommer att tillsättas 

och den arbetsgruppen kommer att få i uppdrag att ta fram olika modeller för 

hur serviceproduktionen framdeles ska vara. Vi har redan sagt att den ska 

vara så renodlad som bara möjligt från landskapsregeringen, strukturen för 

den ska vara tydlig, det ska finnas en myndighetsövervakning av den lagstift-

ningen som lagtinget har gjort och så finns det en produktion. Den produkt-

ionen ska finnas ute i kommunerna.  

När den här arbetsgruppen har arbetat färdigt, tagit fram de olika logiska 

modellerna under våren så kommer ÅSUB att testa och analysera modellerna 

och också analysera och titta på finansieringsmodellerna. När det är färdigt 

och det finns ett bra underlag för att gå vidare kommer en parlamentarisk 
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kommitté att arbeta vidare med de här modellerna. Då hoppas jag att den 

parlamentariska kommittén ska kunna föreslår en av modellerna som en till-

gänglig väg att gå framåt. När man har gjort det valet kommer lagstiftnings-

arbete och verkställighet att påbörjas. Jag hoppas att när nästa år är till ända 

så är det här arbetet till ända.  

Det finns som sagt var en beställning och därför behöver vi ha en snabb 

takt i arbetet. Det gjordes ett gediget arbete, en utredning, en tvåmansutred-

ning som presenterades i augusti i år. Det är ett väldigt viktigt underlag, som 

ligger till grund för det fortsatta arbetet så ingenting av det har varit i onödan. 

Tvärtom, det arbetet är väldigt bra att ha blivit gjort, arbetet att trygga bas-

servicen initialt, att hitta modeller där man kan föra in de olika serviceområ-

dena som vi har nämnt i regeringsprogrammet, först och främst barnskydd, 

specialomsorg, missbrukarvård och handikappservice. När ni tycker att be-

hov finns att även föra in i modellerna andra typer av service ska de också 

passa in i de modellerna.  

Jag hoppas att vi så småningom ska kunna enas om en väg att gå och att 

det här arbetet får en bra start från nästa år. Jag ville berätta det här så att ni 

vet att det här arbetet, som finans- och näringsutskottet har sagt att man 

hoppas att man ska kunna presentera i första tilläggsbudget, vilket det också 

kommer att göras mer ingående, redan nu är i sin startgrop. Tack! 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack fru talman! Det är glädjande att höra att regeringen har tagit tag i 

arbetet med gruppen. Det jag vill fråga är om det finns någon tanke 

kring att också ha med extern utredning här. Det här är någonting som 

det också skulle vara väldigt viktigt att få med helt utomstående nya 

ögon på det här. 

Minister Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Ett jättebra påpekande. Det är också så det är tänkt, att det ska 

vara en extern utredare med, som är helt utanför Åland. Det är viktigt 

att man tittar med helt nya friska ögon, som inte har de inbyggda mo-

dellerna som vi alla har. Även om vi tycker att vi är väldigt framåtsyf-

tande och visionära så har vi ändå de glasögonen på. Det kommer att ske 

ett parallellt arbete av en extern utredare samtidigt under nästa år. 

Talmannen 

Replikskiftet är därmed avslutat.  

Ltl Axel Jonsson  

Fru talman! Jag kommer att inrikta mitt anförande på två konkreta och väl-

digt centrala punkter för framtidens Åland. Det första rör min motion om 

sommarlovsentreprenörer och lite vad utskottet har kommit fram till i den 

frågan. Den andra delen kommer att behandla min motion om integration 

och hur man kunde komma ett steg framåt i den frågan.  

Vad gäller sommarlovsentreprenörerna skriver utskottet att man hänvisar 

till regeringsprogrammet där större fokus på kvinnors företagande och ungas 

möjligheter till företagande betonas. Mycket bra så långt. Under 2012 plane-

ras tillsammans med Ålands näringsliv r f att öka intresset för entreprenör-

skap bland barn och ungdomar. Det finns i budgetförslagets allmänna moti-

veringar, mycket bra. Också det hänvisar man till i utskottets betänkande. 
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Sedan föreslår man att motionen ska förkastas. Det här har jag lite svårt att 

förstå som ny lagtingsledamot. Först motiverar man ett antagande av mot-

ionen och sedan kommer man fram till konklusionen att förkasta den. Det är 

ett märkligt resonemang, i varje fall enligt mina matematik- och logikkun-

skaper.  

Därför så kommer jag att avisera att budgetmotion nr 5/2011-2012 antas i 

sin helhet i motsats till utskottets förslag att förkasta den. Det här gör jag för 

att jag under remissdebatten fick ett, som jag upplevde det, stort stöd för 

motionen. Jag är lite förvånad över att utskottet valde att lägga motionen åt 

sidan. Det kom både från liberalt, obundet, moderat- och centerhåll. Social-

demokraterna hade lite problem med koncentrationen, men jag har även hört 

positiva åsikter från deras håll. Därför kommer vi att få rösta om det och då 

hoppas jag att det får lite positivt bemötande igen.  

Vad gäller integrationen och min motion nr 4/2011-2012 så konstaterar jag 

att utskottet har valt att förkasta också den. Det är synd för integrationsskriv-

ningarna både i budgetförslaget och i utskottets betänkande har en ganska 

allmän karaktär, det finns väldigt lite konkreta åtgärder och förslag till åtgär-

der. Det har varit ett problem under en längre tid vad gäller integration och 

integrationspolitiken överlag. Därför ser jag ingen motsättning enligt utskot-

tets resonemang, att man inför en konkret skrivning som innebär att man in-

rättar ett kontaktcenter dit inflyttare kan vända sig för att få information och 

vägledning.  

Det här är också någonting som man ganska klart presenterar i förprojek-

teringen som heter Knutpunkt Åland som gjordes av Suzan Eriksson i samar-

bete med Europeiska socialfonden, landskapsregeringen och Mångkulturella 

föreningen. Där skriver man klart och tydligt att ett kontaktcenter kan vara 

en sådan åtgärd. Även namnet på förprojekteringen, Knutpunkt Åland, sym-

boliserar ganska tydligt någonting. Ett kontaktcenter kunde vara en bra stra-

tegi för att på ett konkret sätt förbättra de inflyttades situation. Det är inte 

alltid så lätt att lotsa sig igenom byråkrati och samhällets institutioner i all-

mänhet, man behöver ett ställe dit man kan vända sig, det är bara ett ställe 

där man sedan kan gå vidare från med sina speciella problem.  

Det här konstaterar man också i integrationskommitténs slutrapport 2007 

där det också fanns en rad konkreta åtgärder som även de inte har förverkli-

gats. Egentligen är det bara det vi väntar på. Vi har många, många konkreta 

förslag, men det är ingenting som har förverkligats. Det pratas om strategier 

och det ena och det andra, så det börjar bli dags att förverkliga någonting. 

Därför kommer jag att driva den också till omröstning och aviserar att ut-

skottets betänkande i de allmänna motiveringarna under rubriken Främjande 

av integration och jämställdhet tillfogas en ny mening: ”Ett kontaktcenter in-

rättas dit inflyttade kan vända sig för att få information, råd och hjälp med 

alla praktiska frågor som berör inflyttning och integration. Kontaktcentret 

ska verka i nära samarbete med AMS”. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Integrationsfrågorna är en väldigt viktig del av de utma-

ningar som vi står inför. Vi ska se till att vi kan locka hit människor som 

vill flytta hit och att vi kan ta emot dem på ett bra sätt så att de också får 

en bra plats i samhället och kan vara med och bygga det åländska sam-

hället framåt.  
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En viktig pusselbit är också det som görs inom utbildningen. Där 

handlar det väldigt mycket om att den typ av utbildning man har med 

sig från sitt hemland också kan komma till godo här. Jag vill bara passa 

på och säga att det också pågår ett arbete inom utbildningssidan vad gäl-

ler det här, där man dels håller på med ett valideringsarbete, dels har vi 

en ny lagstiftning kring kompetensbedömning, dvs. yrkeskvalifikations-

bedömning. Dessutom har också gymnasieskolan, inom ramen för vux-

enutbildningen, uppdraget att se till att vi får en samordning av det här 

så att man kan få det på bästa möjliga sätt.  

Jag vill som replik säga till ledamot Jonsson att det också pågår inom 

utbildningssidan ett arbete som rör just integration. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Fru talman! Jag ser i likhet med minister Ehn att valideringsarbetet är 

synnerligen viktigt när det gäller integrationen. Jag ser mycket positivt 

på att man arbetar med det. Jag fortsätter då att vänta på resultat på den 

punkten. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag beklagar ledamot Jonsson, men på tre och en halv vecka 

har jag inte lyckats åstadkomma det ännu, men det är ett arbete som är 

igångsatt. Framför allt uppdraget till gymnasieskolan har funnits där jag 

har sett ett första utkast också till hur man tänker sig att organisera upp 

det. Det är också viktigt att man inte bara kastar sig iväg och gör någon-

ting som inte blir bra utan att man också faktiskt har en organisation 

som fungerar framåt. Lite tålamod, ledamot Jonsson så tror jag att det 

här blir riktigt, riktigt bra. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Fru talman! Det är inte så att validering eller de åtgärder som minister 

Ehn räknar upp inte är någonting som har diskuterats och som man inte 

har funderat på tidigare. Det är precis tvärt om. Det här har man disku-

terat ganska länge, men vi har fortfarande inte kommit till något resul-

tat. Jag ser positivt på att man arbetar vidare på det och väntar med 

spänning på resultatet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det är goda ambitioner och värdefulla strävanden i den här 

motionen som ltl Axel Jonsson har skrivit angående integration och ett 

kontaktcenter. Jag är den första som ska ta de tankarna med mig vidare 

i det arbete som vi kommer att inleda. Jag hade hoppats på att vi kunde 

ha en överläggning idag på eftermiddagen, men det verkar inte bli tid för 

det eftersom budgetdebatten pågår ännu. Den debatten som vi skulle ha 

haft idag gäller en integrationslag. Det som ltl Jonsson skriver är väldigt 

värdefullt att ta med sig i det. Vi har idag en integrationssamordnare så 

jag ska diskutera detta med henne också. Tack för det här tipset. 
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Ltl Axel Jonsson, replik 

Fru talman! Jag är ledsen att vara tvungen att fördröja det mycket vik-

tiga arbetet. Integrationslagen, som förra regeringen presenterade i hös-

tas, var till min besvikelse till stor del en blankettlag och där fanns inget 

kontaktcenter eller något annat synnerligen konkret som man kanske 

skulle ha hoppats på. Jag hoppas att man utvecklar det lite som den 

förra regeringen började på, så kanske man får se lite konkretare skriv-

ningar, att man vågar göra åländska lösningar på åländska problem. Det 

kan vara viktigt i synnerhet för integrationen. Vi har ju lite andra förut-

sättningar och förhållanden än vad man har på finska sidan vad arbets-

marknaden och inflyttningen osv. Det ger jag som ett tips när ni fortsät-

ter arbetet. 

Minister Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag delar den uppfattning som ledamot Jonsson har vad beträf-

far att Åland faktiskt har en annan struktur än vad man har i stora Fin-

land. Vi får se var det landar. Idag har både AMS och också kommuner-

na ett ansvar vad beträffar informationen ut till de enskilda. Så kanske 

det också ska förbli. Vi tar den här saken med oss i den fortsatta diskuss-

ionen. Det är värdefullt att man lyfter frågan från Ålands framtids sida. 

Lagtinget går alltid först. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade.  

Ltl Wille Valve 

Fru talman! Jag vill i detta korta anförande rikta min uppmärksamhet mot en 

av budgetmotionerna, som har lagts från liberalt håll, nämligen budgetmot-

ion nr 13. I den ges en kort analys av skärgårdens utmaningar, bl.a. att nä-

ringslivet har blivit riskfyllt ensidigt. I budgetmotion nr 13 operativa delen 

står det: "Landskapet besluter om kraftiga åtgärder för att utveckla och 

skapa förutsättningar för att dubblera fiskodlingen i Skärgårdshavet på ett 

hållbarare och mer kretsloppsanpassat sätt under denna lagtingsperiod 

2011 – 2014.”  

Vi kan också notera att denna budgetmotion inte har följts upp av en re-

servation i finans- och näringsutskottet. Det här kan vi tolka som att partiet 

kanske har släppt dubbleringen av fiskodlingen. Frågan har ett visst allmänt 

intresse som jag ser det. Är detta den politik som liberalerna kommer att 

driva i opposition? Är det här den politik som ni skulle driva om ni satt i rege-

ringsställning idag? Notera att det inte är en kritik mot den förra regeringens 

miljöminister utan det här är en kritik mot den liberala oppositionen. Tittar 

vi på vattendragsbelastningssiffrorna i Statistisk årsbok för 2011 ser vi snabbt 

att Åland släppt ut 40,4 ton fosfor under 2010, 25,2 ton av detta kom från 

fiskodlingarna. Jag sätter för min del hållbarheten först, även för att citera 

regeringsprogrammet: ”Ett övergripande mål är att minska övergödningen 

av fosfor och kväve i Östersjön”. Sedan när vi har en kretsloppsanpassad 

hållbar fiskodling är jag med på att fördubbla den.  

Fru talman! Utveckling kan inte vara att först dubblera och sedan kanske 

göra det hållbart. 
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Ltl Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Liberalernas politik beträffande fiskodlingen har inte på 

något vis ändrats. Det man kan konstatera är att fiskodlingen har stor 

betydelse för näringslivet och skattebasen i skärgården. Det har fram-

kommit i rapporten om fiskodlingen på Åland ur ett helhetsperspektiv. 

Som ledamoten påpekade står det att man ska vidta kraftiga åtgärder för 

att få en mera hållbar fiskodling. Det handlar om lagstiftning, recirkulat-

ionsanläggningar, foder, kompensationsfiske, utfordringsteknik. Land-

skapet bör vara en drivande faktor, precis som man gör inom ramen för 

fiskeriprogrammet när man driver forskningsprojekt som musselodling-

en. Tanken är att utveckla fiskodlingen till en kretsloppsanpassad fisk-

odling och ett hållbart alternativ. 

Ltl Wille Valve, replik 

Fru talman! Kan jag tolka det som att också liberalerna sätter hållbar-

heten först? 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Det kan ledamoten tolka det som. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Fru talman! Jo, det är det som det handlar om, då kan man bedriva fisk-

odling på ett mera hållbart sätt och mera kretsloppsanpassat och sedan 

minska på den norska laxen som importeras. Skärgården har förutsätt-

ningarna. 

Ltl Wille Valve, replik 

Fru talman! Jag ställer mig för egen del skeptisk till att utöka fiskodling-

en som den ser ut idag. Visserligen stöder EU fiskodling i Medelhavet 

och Atlanten som ett alternativ till de mera utfiskade haven. Jag tror att 

vi ska vara försiktiga när vi talar om känsliga ekosystem som den mycket 

grunda Östersjön, som vi har runt omkring oss. Jag kan inte säga att jag 

delar ltl Sundbloms uppfattning till alla delar. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade.  

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Jag tänkte beröra tre ämnen som har varit aktuella här under 

dagens debatt. Det första är svenska språket, sedan vill jag säga något om ra-

dio och TV och till sist ta upp det stora temat om en samhällsreform. Leda-

mot Anders Eriksson var nöjd och kände sig trygg nu när finans- och nä-

ringsutskottet hade fört in en skrivning i sitt betänkande som berör språk-

kommitténs betänkande från 2006. Jag förstod aldrig riktigt varför han 

kände sig så trygg. Det kan i och för sig vara bra att man fräschar upp kom-

mittén och ser om det finns någonting som är aktuellt i det programmet. För 

min del tror jag att om man ska diskutera svenska språkets ställning i Finland 

och Ålands enspråkiga status måste man nog ha en lite vidare kontextuell 

ram för det hela.  
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Före riksdagsvalet så pågick i Finland en ganska hätsk debatt mot den ob-

ligatoriska svenska undervisningen i den finska grundskolan. Debatten förde 

med sig en hel del annat politiskt bråte, som man inte hade kanske önskat sig, 

men i ett land med åsiktsfrihet så får ju också de som inte är så toleranta möj-

lighet att framföra sina åsikter. I alla fall så ledde det på finlandssvenskt håll 

till en diskussion, delvis att det fanns tongivande debattörer som tyckte på 

samma sätt som många finskspråkiga, att man skulle göra svenska undervis-

ningen valbar i grundskolan i Finland. Det har kommit i kölvattnet av den 

debatten en diskussion i Svenskfinland att man skulle satsa på tvåspråkiga 

skolor.  

Allt det här ska man se mot bakgrunden av den s.k. taxellska paradoxen, 

dvs. för att bevara svenskans ställning så ska man inrätta enspråkiga institut-

ioner. Det leder ofta till tvåspråkighet i alla fall, speciellt i sådana språkmil-

jöer där finska är starkt dominerande. Det där har varit en strategi som man 

från finlandssvenskt håll har hållit fast vid, men nu börjar den dogmen, eller 

paradoxen, att något svikta, men inte över hela Svenskfinland.  

Ofta när de som uttalar sig om att svenska språket är på tillbakagång, det 

viker sig i ministerierna och allt hemskt som händer det svenska språket i 

Finland, talar man ganska isolerat om sporadiska erfarenheter som man har 

speciellt från Nyland och Helsingfors. Visst är det mycket avgörande på 

många sätt för svenskans fortbestånd, men det är inte likadant över hela 

Svenskfinland. T.ex. i Österbotten är situationen ganska stabil och i Åboland 

är det inte heller så stora svängningar. Jag ska återkomma lite till Åboland, 

som är intressant.  

I alla fall har vi i Svenskfinland en diskussion där man nu mer och mer 

ställer sig positiv till tvåspråkiga lösningar. Frågan är om de är farliga utgå-

ende från svenska språkets ställning. Det är väl ingen som kan ge entydigt 

svar på det, men det vet man däremot nog att den taxellska doktrinen faktiskt 

är hållbar i många bemärkelser. Å andra sidan finns det så pass många två-

språkiga familjer där man önskar vara tvåspråkig och att man ser det som sin 

språkliga identitet. Det är mycket möjligt att vi kommer att få se tvåspråkiga 

skolor, speciellt i Helsingfors med omnejd.  

Den allt överskuggande politiska reformen som kommer att påverka 

svenskans ställning i det dagliga livet i Finland är den kommande kommun-

reformen. Där har Krister Ståhlberg, som har varit professor bl.a. i kommu-

nalrätt, lanserat tre stora kommuner, en österbottnisk, en åboländsk och en 

nyländsk. Då börjar man närma sig ett kantonvälde, som man har i Schweiz. 

Det var ursprungligen tanken bakom, det fanns en diskussion om det i början 

av 1900-talet, hur man skulle skydda svenskan. Det kanske nu blir en sådan 

övergång med den nya kommunreformen.  

På något vis är det kanske ett sätt att lösa problematiken, men det är inte 

optimalt. Det optimala är att så många finskspråkiga som möjligt fortsätter 

att lära sig svenska, inte nödvändigtvis för att de ska kunna ge service åt oss 

utan för att de ska identifiera sig mer med det nordiska.  

Jag följer ganska mycket med utvecklingen i Åboland och där ser man en 

intressant språklig utveckling. De flesta av oss som reser till Åbo uppfattar 

säkert Åbo som väldigt finskspråkigt och det är det också. Samtidigt som na-

tiviteten går ner så minskar underlaget för alla grundskolor, men de svensk-

språkiga skolorna i Åbo de växer. Det beror på att finskspråkiga eller tvåsprå-

kiga familjer vill sätta sina barn i svenska skolor. De svenska skolorna bygger 
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till, dessutom har man språkbadsskolor och de är också fulla för de mesta. I 

St. Karins har man efter många års kamp startat en svenskspråkig skola.  

Det här vill jag säga bara för att jag tror att det är ganska missvisande och 

framför allt ganska illojalt att alltid stå och konstatera att svenskan är ett ut-

döende språk i Finland.  

Talmannen 

Den rekommenderade taltiden är till ända.  

Barbro Sundback 

Ja, fru talman, tiden går så snabbt nu för tiden, kan man säga. Det officiella 

språket mellan myndigheter osv. är också någonting som man säger att viker 

undan i ministerierna. Gör det faktiskt det? Vet vi det? Har vi fakta eller är 

det någonting som man upprepar för att få en politisk uppgift i den här 

språkfrågan? Jag tror säkert att situationen behöver förbättras och då är den 

nya kommittén som baseras på Ahtisaarigruppens alla utfästelser, någonting 

positivt. Där har Åland representation. Då är det, i motsats till det som sades 

här att Åland inte skulle ha någon roll med att försöka påverka svenskans 

ställning i Finland. Det är felaktigt. Då ska vi väl inte vara med där. Nej, på 

precis motsatt sätt ska vi vara med och vi ska vara aktiva och i egenskap av 

vår självstyrelse så kan vi kräva svensk service. På samma sätt kan ingen 

svenskspråkig institution göra i Finland. Där kommer alltid svenskans ställ-

ning i hög grad att vara beroende av de politiska garantier som ges från fin-

ländska partier, dvs. de stora finländska partierna.  

Den regering som sitter nu har en sammansättning med partier som tradit-

ionellt har haft en större förståelse för svenskans ställning, de två högerparti-

erna, dvs. centerpartiet och samlingspartiet i riket. Nu igen är det en tid när 

man ska försöka stärka svenskans ställning och där hoppas jag att Åland då 

aktivt tar del i diskussionerna och ställer tydliga krav för Ålands del, vilket 

också kommer att gynna hela Svenskfinland. 

Sedan, fru talman, radio och TV-frågan. Det var ledamot Danne Sundman 

som tog upp det. Det är väldigt intressant ur åländsk synpunkt. Man räknar 

med att YLE ska kunna öka sina inkomster med 100 miljoner om skatten ge-

nomförs, samtidigt som ingen egentligen får någon högre avgift eller TV-

skatt. Befolkningen kommer att tycka att det här är bra eftersom man kan be-

tala mindre. Sedan kommer man också att kunna driva in den effektivt. Jag 

hörde en expert som sade att man hade utrett intresset bland medborgarna 

för den här avgiften och den andel som säger att de inte tycker om det mots-

varar i stort sett den andel som inte betalar sin avgift nu. Det är en mycket 

smart reform. För att garantera YLE:s oberoende och inte göra public service 

beroende av konjunkturerna som det har pratats om här, kommer pengarna 

via budgeten att föras över till en fond och därifrån kommer YLE att försör-

jas.  

Det kanske också är bra med tanke på de svenskspråkiga programmen. Om 

man skulle utgå ifrån att Åland får samma system så av de 500 miljoner, om 

man räknar 0,45, så ska vi få tillbaka drygt två miljoner. Det skulle vara 

mycket bra med tanke på Ålands radio och TVs försörjning, men man måste 

ha någonting liknande den här fonden, som man planerar i Finland. Radion 

kan inte finansieras rakt av över budget. Då kan man inte garantera det red-

aktionella oberoende. Det har vi sett många exempel på här, lagtingsledamö-
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ter som hoppar över det här. Där måste man diskutera väldigt noga hur vi ska 

göra det här. Det är inte bara att ta över pengarna via budget. 

Till sist, fru talman, vill jag ta upp frågan om samhällsreformen. Ett av de 

intressantaste fenomenen i vår tid är att vi har stora befolkningsomflyttning-

ar och vi har också en stor förändring i frågan om generationerna. För första 

gången har vi nu mera pensionärer än vi har ungdomar. Det är egentligen 

bara två kommuner som har en någorlunda vettig struktur och det är Jomala 

och Lemland. I övrigt har alla andra kommuner mera pensionärer än vi har 

barn. Ett sådant samhälle kommer inte att klara sig länge.  

Jag besökte Brändö här i höst och då berättades det för mig att det har 

fötts ett barn i fjol och ett barn i år. Om sju år kan ni tänka efter hur skolan 

ser ut i Brändö. Man kunde läsa att Föglö erbjuder fri dagvård, det finns plats 

på äldreboendet, jag tror att vissa delar av äldreboendet både i Brändö och på 

Kökar är nersläckta. Det går snabbt nu. Det är ingen utmaning, förändringen 

går i rasande takt.  

Det hjälper antagligen inte bara med samarbete över kommungränserna. I 

de här samhällena finns det inga ekonomiska förutsättningar att försörja sin 

befolkning. Därför är det mycket bra att regeringen nu har tagit tag i frågan, 

den förra gjorde faktiskt ingenting i den här frågan. Nu hoppas jag att vi re-

dan 2013 har ett förslag om hur vi ska kunna trygga servicen, framförallt de 

äldre som bor kvar i de här små samhällena. Tack! 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Fru talman! Det är intressant att ledamot Sundback väljer att lägga så-

dant stort fokus på svenska språket. Det är intressanta synpunkter som 

hon för fram. Det som lite talar emot sig själv är när hon kommer in på 

den taxellska paradoxen. Det är bevisat, om vi tittar på den utveckling 

som sker i Svenskfinland idag, att där man monterar bort juridiska och 

strukturella gränser som finns till för att bevara svenska språket, ser vi 

också en direkt följd att det svenska språket lider, regioner blir mer två-

språkiga och mer enspråkigt finska. Det framgår ganska tydligt om man 

studerar kommunsammanslagningar och förvaltningsreformer osv. Det 

bästa exemplet på att den taxellska paradoxen är sann, är väl ändå den 

holme som vi står på idag, Åland. Här ser vi klart och tydligt hur de in-

stitutionella och juridiska speciallösningarna lyckats bevara det svenska 

språket. Det har man inte lyckats med på fastlandet. Hur ser ltl Sund-

back på det här? 

Talmannen 

Tiden är ute. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Den taxellska paradoxen gäller inte kommunsammanslag-

ningar utan den gäller institutioner, speciellt inom skolväsendet. Taxell 

var under en lång tid utbildningsminister, det var under den tiden han 

lanserade den modellen. Det här med kommunsammanslagningar så 

om man tittar på Nyland så har inte de kommunerna ännu slagits ihop, 

Helsingfors, Vanda, Esbo osv. Så kan man inte se det. De förändringar 

som sker i Nyland beror på befolkningsomflyttning. Ända sedan 1970–

80-talen töms landsbygden och det flyttar in finskspråkiga människor 
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från landsbygden i norra och östra Finland till Helsingfors. Det skapar 

en helt annan språkmiljö. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Fru talman! Den taxellska paradoxen kan man också tillämpa när man 

pratar om kommunsammanslagningar. Ser vi det man diskuterar idag 

att förändra mindre kommuners status som enspråkigt svenska att ingå 

i en större kommun till att bli tvåspråkiga är frågan högst aktuell. Kan 

man bevara också de här små kommunerna svenskspråkiga eller riske-

rar man att de också blir mer och mer finskspråkiga i praktiken? Den 

frågan tycker jag nog att är relevant. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Ja, om man skulle tillämpa den på kommunerna, skulle de 

kunna behållas som svenskspråkiga, men de dör antagligen ut i brist på 

ekonomiska resurser. Det är samma sak. Nog förblir Brändö enspråkigt 

svenskt och Kökar, men om det inte bor någon där är det inte så lyckat 

ur den synpunkten. Man ska komma ihåg att finlandssvenskan vid sidan 

av sina konstitutionella språkrättigheter, som antagligen är de starkaste 

i världen, ekonomiskt favoriseras på sätt och vis. Det besitter enorma 

tillgångar i fonder osv. Det är ingen risk att finlandssvenskarna dör ut, 

men om språkets ställning förändras beroende på den språkliga miljön 

man lever i, är det ganska naturligt.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Vi har flera gånger hört i olika anföranden att ledamoten 

Sundback är väldigt imponerad av det finlandssvenska kapitalet och tror 

att det ska lösa det här problemet, men det tror inte jag. De samhällsre-

former som kollegan Jonsson tog upp har pekat på det, länsreformer 

osv. Svenskan går allt mer bakåt. Jag noterar att ledamoten Sundback 

sade att vi i Svenskfinland har en debatt om tvåspråkiga skolor osv. En-

ligt mitt förmenande är det något som ytterligare kommer att sätta fart 

på den svenskspråkiga rutschkanan på den finska sidan om man börjar 

gå in på det steget. Jag har följt med debatten och sett att det finns olika 

synpunkter om det. 

Ledamot Sundback sade också att jag på något märkligt sätt kände 

mig trygg med de skrivningar som fanns i finans- och näringsutskottets 

betänkande. Jag noterar att om man börjar granska språkkommitténs 

arbete fullt ut, som finansutskottet säger, kan det leda till något positivt. 

Jag känner mig definitivt inte trygg med att man har löst språkproble-

met, bara för att lantrådet skulle sitta med i statsministerns grupp och 

försöka lösa frågan på den finska sidan.  

Talmannen 

Tiden är ute. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Ja, i motsats till ledamot Anders Eriksson, tycker jag att jag 

har ganska mycket fakta och kunskaper om svenska språket, finlands-
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svenskarna och Svenskfinland. Ledamot Anders Eriksson har en ten-

dens att säga att svenskan går tillbaka. Det finns många ställen där den 

inte har gått tillbaka ett steg, tvärtom har den ökat på sätt och vis, som i 

Åbo, vilket är mycket intressant. Det ligger naturligtvis inte i ledamot 

Anders Erikssons intresse att konstatera någonting positivt om svens-

kans ställning i Finland. Det är på något vis att dra undan mattan på den 

egna ideologin, som ska leda till självständighet för att vi förfinskas, vil-

ket inte heller stämmer. Finskan på Åland har minskat, Åland har blivit 

än mer svenskare. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Det är riktigt. Jag tror personligen att det är kört för svens-

kan i Finland, men i motsats till ledamoten Sundback brukar jag inte 

utgå från att alla andra som jag debatterar med har mycket sämre kun-

skap än vad jag har själv. Jag är väldigt intresserad av de här frågorna 

och jag försöker sätta mig in i dem så mycket jag bara kan. Man borde 

ha en vidare kontext och en ram, som ledamot Sundback uttryckte sig så 

fint. Just den ramen kommer Ålands framtid att ha den 19 januari när vi 

har bjudit in Reino Lenqvist, tidigare chefsdirektör på Nordiska investe-

ringsbanken, som har skrivit flera böcker om den historiska bakgrunden 

till det här. Vi har också Kenneth Myyntti inbjuden, avpolletterad ledar-

skribent, just för att han försvarade svenskan för mycket. Vi har profes-

sor Markku Suksi med, som har börjat jobba på justitieministeriet med 

de språkliga frågorna. Jag kan försäkra ledamoten Sundback att även 

om vi tror att det är kört på den finländska sidan vill vi verkligen få veta 

hur det förhåller sig på riktigt. Det kommer vi att få goda svar på den 19 

januari. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Ledamot Anders Eriksson säger att det är kört för svenskan 

i Finland, om och om igen. Samtidigt ska han ha ett seminarium för att 

försöka konstatera hur det verkligen står till. Det är bara att konstatera 

att det ska bli ett seminarium om hur det verkligen står till. Det var 

mycket intressanta föreläsare. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Ltl Sundbacks funderingar om svenska språket i Finland är 

lyssnansvärda. Jag håller till stora delar med om analysen, men inte till 

alla delar. När man börjar prata om tvåspråkiga skolor är det någon 

slags palliativ vård, det är vård i språkets slutskede om man säger så. 

Det är slutskedet för svenska språket tyvärr. I mitt anförande sade jag 

att visst ska vi vara vid våra finlandssvenska vänners sida, men inte som 

en livboj fastknuten vid relingen utan vi ska veta när vi knyter loss. Då 

måste man analysera situationen, som ledamoten Sundback gör, och dra 

slutsats av åländsk karaktär och inte följa den analys som görs i Svensk-

finland. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Två saker till ledamot Danne Sundman. Det här med två-

språkighet vet man faktiskt inte så mycket om, men om man låter käns-

lorna styra sitt tänkande så kan man kanske uppfatta det som palliativ 

vård. Jag har uppfattat det som om de familjer som är tvåspråkiga kän-

ner sig diskriminerade. De vill inte välja varken det ena eller det andra 

språket. De vill välja båda två. Det är faktiskt mera normalt i vår värld 

att tala flera språk än ett enda. Man ska visa respekt på den punkten. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Där håller jag med ltl Sundback, man ska ha respekt för den 

enskildes val, det kan aldrig vara fel. Då är man ute och cyklar om man 

som politiker börjar lägga sig i på den nivån. Däremot är det väl inte 

känslan som styr, utan det är reella ekonomiska värden. När det gäller 

Svenskfinland, tack vare sin ekonomiska ställning är man väldigt för-

knippad med den finska ekonomin och man blir mer och mer integrerad 

i det finska. Det kanske skulle vara bättre ställt om de finlandssvenska 

skulle vara fattiga bönder och fiskare längs kusten. Kanske man hade 

klarat sig bättre språkligt sett då, men inte ekonomiskt.  

Det är också intressant att ltl Sundback i likhet med mig har intresse 

för modellen när det gäller finansiering av public service. Jag ser fram 

emot att diskutera alla partier emellan och också inom regeringssamar-

betet, att vi kommer till skott med det och komma på tåget. Det är också 

viktigt att vi skulle få den oberoende finansieringen, som man fastställer 

genom en procentsats via en fond osv. Det finns möjlighet att göra det 

inom självstyrelsens ramar. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Minoriteters ekonomiska resurser är på sätt och vis en för-

bigången politisk dimension på problematiken. Många minoriteter är 

fokuserade på sina konstitutionella rättigheter och det finns många mi-

noriteter som har konstitutionella rättigheter som är rätt välutvecklade. 

Har inte minoriteten egna pengar blir man hela tiden beroende av majo-

riteten utgående från ett ekonomiskt perspektiv. Det kan vara mycket 

mera effektivt och definitivt sett ur en diskriminerande synpunkt än de 

här formella rättigheterna. Visst kan vi vara glada att finlandssvenskar-

na har pengar. Det är många som får glädje av dem i olika organisation-

er också som privata personer. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Finansieringsfrågan av radioverksamheten är intressant 

och det är någonting som liberalerna kommer at intressera sig för. Det 

torde sannolikt vara så att det förslag som har avlagts på rikshåll inte 

kommer att ge utslag i avräkningen för vår del, om det är det som leda-

mot Sundback menade. Det kommer sannolikt att uppbäras av finlän-

dare, exklusive ålänningar och sedan sättas in direkt i en fond för att fi-

nansiera radioverksamhet. Direkt kommer det sannolikt inte att finnas 

någon penningtillströmning till oss, men det finns ingenting som hind-
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rar att vi kunde komma överens med riksmyndigheterna att en avgift via 

skatten kunde uppbäras här på Åland som vi kan kanalisera till en egen 

fond med motsvarande syfte, som vi lagstiftar om här i lagtinget. Det 

finns en chans att ordna en finansiering via skattsedeln om vi hakar på 

tåget. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Det är alldeles klart att om vi vill ha samma system så är det 

inte något problematiskt att genomföra en sådan överenskommelse. 

Huruvida pengarna går direkt till radio och TV-fonden eller via budge-

ten är något vi måste få klarhet i. Precis som ledamot Danne Sundman 

har jag de uppgifterna att de går via budgeten och då blir det lite svårt 

att ta ut de pengarna innan man räknar ut avräkningsbeloppet. I så fall 

ska vi hävda att det ska ingå i det. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det återstår att se förstås. Landskapsregeringen får väl noga 

bevaka det och det kommer vi andra att göra också. Det är fullt möjligt 

för staten att fondera pengarna utan att det går in i statsbudgeten om 

man så vill. Oberoende så finns det en möjlighet att kanalisera de 

åländska avgifterna för det här ändamålet till en åländsk fond. Det enda 

som jag inte håller med i det grundresonemang som ledamot Sundback 

för fram är att det blir billigare för allihop för det som föreslås. De facto 

är det så att tanken är att varje fullvuxen finländare ska betala, om man 

tjänar över 22 000 euro per år ska man betala 150 euro per år. Då blir 

det 300 euro för ett normalt hushåll. Avgiften, skatten på Åland borde 

vara något lägre än det eftersom vi har en lägre TV-licens redan nu. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Så kan man säkert se det. När jag resonerade i grundre-

sonemanget om det här hänvisade jag till hur förhållandena är i riket. 

Det är väl en av orsakerna till att man redan har fått en så stor acceptans 

ute bland allmänheten för den här modellen. Den som får en något höjd 

avgift är de som har högre inkomster. Det kanske inte drabbar någon 

fattig, som man brukar säga. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade.  

Lantrådet Camilla Gunell 

Bästa lagting, fru talman! Kring den sista frågan om mediaskatten vill jag 

säga att vi från landskapsregeringen följer utvecklingen i riket med stort in-

tresse. Vi ser det som en möjlighet att lösa frågan på Åland. Det är en efter-

längtad lösning som vi nu på det sättet får lite serverad, eftersom frågan löses 

på rikssidan. Vi bevakar våra intressen där, men vi bör se lite hur systemen 

utvecklas på rikshåll för att sedan dra våra slutsatser och fundera kring hur 

man ska sköta det här på åländsk sida på bästa möjliga sätt. 

Jag begärde ordet lite grann angående språkfrågan. Jag tror att det är 

mycket bra att försöka hålla sig till fakta så långt det bara går när det gäller de 

här frågorna. Språkfrågan tenderar lätt bli tendensiös i debatterna. Jag vill 

för min del säga att jag på det här området inte under årens lopp har haft nå-

gon kritik att komma med gentemot den förra regeringen. Man jobbade 
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mycket bra med språkfrågan och det har fått resultat också i den meningen 

att förvaltningen idag i högre grad än tidigare, ändå vittnar om att det funge-

rar bättre mellan tjänstemännen på Åland gentemot tjänstemännen i riket 

vad gäller service på svenska. Det här är en utveckling som man måste hålla i 

och hela tiden ta steg framåt.  

Jag för min del ser väldigt positivt fram emot det här arbetet i statsmi-

nisterns nationalspråksstrategi. Det arbetet påbörjas i morgon då det första 

mötet hålls. Jag vill för Ålands del framhålla tydliga krav, det är naturligtvis 

så att vi ska ställa krav på svensk service. Det kommer att vara till nytta för 

hela den svenskspråkiga befolkningen. Vi har ett helt annat mandat och en 

tydlighet att göra det eftersom vi har vår självstyrelse. Jag ser det här som ett 

utmärkt och bra tillfälle att diskutera de här frågorna på hög nivå i statsrådet.  

Är det så att det fortsättningsvis finns problem mellan landskapsförvalt-

ningen och ministerierna vad gäller service på svenska, måste man titta på 

den mera exakt i detalj, var de här problemen finns. Hur upplever tjänste-

männen inom den åländska förvaltningen att det fungerar idag? Är det så att 

det brister någonstans måste man följa upp det på rikssidan och få åtgärder 

där. Det här är någonting som vi kommer att följa med och vi har också i 

handlingsprogrammet ett ganska tydligt erbjudande om att landskapsrege-

ringen i högre grad vill tillse att kunskaperna både om Åland och i svenska 

språket är goda både i presidentens kansli, statsministerns kansli och på ju-

stitieministeriet, dvs. de kontaktpunkter som är mest relevanta för Åland.  

Vi erbjuder också olika typer av Ålandsvistelser och språkkurser och annat 

så länge tjänstemännen från rikssidan har intresse av att komma till Åland 

och lära sig både svenska och mera om självstyrelsen. Vad gäller språkrådet 

så är ett av resultaten språkkommittébetänkandet, som här har nämnts i de-

batten i dag. Vad man behöver göra med den frågan är att klargöra vad språk-

rådet ska ha för uppgifter, vad det ska ha för eget mandat att agera i språkfrå-

gor, var det ska ha sitt fokus och kanske ge den en tydligare ställning i själv-

styrelsesystemet. Även det har vi på agendan. Tack! 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Några ord om radions finansiering. Många överväganden 

finns ännu att göra, mycket behöver utredas och klargöras, men det 

kanske kan bli den situationen om det är så att skatten för radiofinansie-

ringen skulle gå in i statens kassa att det skulle komma via avräknings-

beloppet, att det skulle ha sina fördelar. Vi måste i alla fall överväga 

möjligheten, och kanske det är att föredra att skatten eventuellt via 

överenskommelseförordning skulle uppbäras på Åland, att det skulle 

hanteras så, gå in i en egen åländsk fond. 150 euro per person för en 

medelinkomsttagare som tjänar 22 000 euro per år är något i högsta la-

get. Med tanke på att TV-licensavgiften i Finland har varit 252 euro tidi-

gare och här bara 220. Det känns något högre. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Vi får alla tillfällen att diskutera det här när vi kommer 

närmare fram i den här frågan. Även nivåerna förstås på det här. 280 

euro blir väl maxbeloppet om jag förstod det rätt från rikssidan, för en 

familj med två höginkomsttagare blir det maxbelopp på rikshåll, efter 
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reformen. Om det blir det belopp, som hittills har omtalats, om det sätts 

i verklig handling. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Fru talman! Jag vill börja med att tillönska lantrådet lycka till och fram-

gång i denna strategigrupp under statsministerns ledning för bevarande 

av två nationalspråk i Finland. Lycka till verkligen från djupet av mitt 

hjärta. Jag var medlem i Ahtisaari gruppen. Den jobbade huvudsakligen 

på svenska, socialt umgänge försiggick kanske på andra språk, men dess 

arbetsspråk var svenska. I slutrapporten intar Åland och självstyrelsen 

en mycket framträdande position. Det slås bl.a. fast att en förutsättning 

för att Finland ska kunna leva upp till sina internationella och rättsliga 

åtaganden gentemot Åland, krävs det insatser för att också bevara 

svenska språket som ett levande språk i Finland, framför allt inom för-

valtning och kultur etc., etc. Kämpa! 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag får tacka för det och tacka för ledamot Janssons insatser i det första 

skedet, nämligen Ahtisaaris kommitté. Jag ska göra det bästa för att på 

ett hedersamt sätt föra det här vidare och få bästa möjliga resultat.  

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade.  

Minister Johan Ehn 

Fru talman! Några kommentarer efter att ha hört delar av debatten. Jag vill 

börja i Bomarsund. Det har i vissa sammanhang framskymtat en sådan in-

ställning att Bomarsundsprojektet med det beslut som man nu tar i lagtinget, 

som också är en följd av regeringsprogrammet, skulle betyda att man begra-

ver Bomarsundsprojektet för all framtid. Det vill jag å det bestämdaste de-

mentera. Det är precis som det står i regeringsprogrammet att landskapsre-

geringen kommer att ta ny ställning till projektet 2014. Orsaken till det är att 

vi ser att det finns ett projekt som är klart att sjösättas, det har planerats un-

der en lång tid, men vi ser också att landskapets ekonomi i dagsläget inte är 

redo för att gå in i det här. Vi har fört ett resonemang regeringspartierna 

emellan, och kommit fram till att vi i första hand går in för att jobba med 

kärnverksamheterna, t.ex. ÅHS. Vi vet också att det kommer att finnas ett 

behov inom utbildningssektorn för investeringar.  

Visar det sig att vi klarar av att jobba effektivt med den här ekonomisane-

ringen så kan det skapa ett utrymme framåt för att då kunna göra det här. Nu 

ser vi inte att vi med ett ansvarsfullt sätt kan gå in och starta ett projekt som 

kostar tre och en halv miljon. Det skulle vara oansvarsfullt av oss. Därmed 

har vi inte dömt ut projektet, utan det ligger i att vi säger att vi inte prioriterar 

att starta det nu. Sedan kan vi säga att det har förts diskussioner som man nu 

abrupt avbryter, visserligen, men å andra sidan är det så att åtminstone jag 

och stora delar av den regering, som nu har tillträtt har inte varit med och 

fört de här diskussionerna och inte heller varit med och gjort den ekonomiska 

bedömningen av hur läget ser ut framåt. Det gör vi nu och har kommit fram 

till det här. Det är bakgrunden. Att försöka svartmåla det ytterligare är dåligt 
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för sakens skull. Därför vill jag markera det att projektet inte på något sätt är 

begravt, det är lagt på is.  

När det gäller utbildningspolitiken har framför allt Ålands folkhögskola 

stått i fokus under flera av de inlägg som har gjorts under dagen. Både skolan 

och också den nyss tillträdda regeringen ser att det finns en potential för sko-

lan i framtiden. Däremot har vi haft en tid när skolan inte har fått den fusion i 

utbildningssystemet, som den skulle kunna ha. Vi vet att vi idag har en del 

ungdomar som kommer från högstadiet, som går ut med rätt låga betyg, eller 

mycket svaga betyg. Det har pratats i debatten om nådefemmor och liknande.  

Det här är en resurs som vi inte bara kan släppa igenom utan vi måste för-

söka samla upp den och försöka få in dem i studiesystemet så att de får en ut-

bildning, som i slutändan gör att de också hittar sin plats i det åländska sam-

hället. Både ur det personliga perspektivet, men kanske framför allt ur ett 

samhällsperspektiv. Vi vet hur åldersstrukturen ser ut och vi behöver ha all 

den arbetskraft som vi kan få i det kommande samhället. Vi satsar också en 

hel del på det här idag. Som jag sade i en tidigare debatt är vår fasta överty-

gelse att de resurser som vi sätter totalt sett på att fånga upp de här ungdo-

marna, är tillräckliga, men vi har inte samordnat dem tillräckligt mycket. Det 

är det som är en av regeringens viktigaste uppgifter under den kommande ti-

den, att försöka samordna det på ett bra sätt. Där fyller folkhögskolan i det 

sammanhanget en stor roll.  

Det är faktiskt också så att folkhögskolan själv har initierat ett föränd-

ringsarbete, jag vet att arbetet är klart, men jag har dock inte hunnit bekanta 

mig med det ännu. I början av januari månad ska jag besöka folkhögskolan 

för att få det här presenterat för mig från skolans sida och också föra en dis-

kussion tillsammans med dem om framtiden. När det gäller besöket, som var 

planerat i samband med att jag försökte bekanta mig med de områden som 

jag är satt att förvalta från er sida, så passar det bra att vi har bestämt den här 

tiden, med tanke på den diskussion som bl.a. ltl Cita Nylund förde upp på 

bordet, dvs. det som handlar om drogproblematik.  

Det var ganska flagranta uppgifter som ledamoten Nylund kom med, dvs. 

att det förekommer droger i rikliga mängder, så jag kände mig tvingad att 

omgående ta en diskussion med skolans ledning. Jag har fått de uppgifterna 

att man ser att de här problemen har funnits, framför allt har funnits, man 

har jobbat hårt med dem. Skolans ledning känner inte till att man under de 

två senaste läsåren skulle ha haft kända fall av drogmissbruk, däremot har 

man haft en del bekymmer med både rökning och alkohol. Där har man kört 

den linjen att när man upptäcker t.ex. brott mot regelverket kring att bruka 

alkohol inom skolans område så har man också sett till att det har fått de 

konsekvenser, som finns beskrivet i skolans ordningsregler, dvs. man blir av-

stängd eller fått sluta helt och hållet.  

Från skolans sida har man försökt jobba med de här bitarna, man är med-

veten om dem, men med det är inte sagt att vi inte också ytterligare behöver 

följa upp de här bitarna. Det här är också bitar som jag naturligtvis kommer 

att följa upp när vi träffas där ute.  

Jag vill också i det här sammanhanget säga att det är farligt att enbart sikta 

in sig på en del av skolan i det här sammanhanget. Drogproblematiken är 

ingenting som finns bara på ett ställe i vårt samhälle. Det är någonting som 

finns genomgående. Det gäller i huvudsak nu att försöka identifiera de punk-

ter som kan vara mera känsliga än andra.  
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Jag tror att ett internatboende är sådana tillfällen där man behöver vara 

extra öppen för hur problematiken ser ut. Jag tror också att det gäller att titta 

på hur vi totalt sett jobbar i våra skolor idag med drogproblematiken. Lär oss 

av varandra, ta del av det som har fungerat bra, plocka bort det som inte har 

fungerat så bra och därmed komma vidare när det gäller den här biten. Det är 

också så att när vi diskuterar drogproblematiken måste vi komma ihåg att an-

svaret ligger på oss som individer och vuxna människor. När vi ser att sådant 

här finns måste vi agera omedelbart och se till att vi kan hindra det så att det 

inte blir ett problem framåt.  

I sammanhanget, när det gäller att bo på internat och de här bitarna, så 

handlar det också om att det kanske är ungdomar som är minderåriga. De har 

föräldrar som i det sammanhanget måste kopplas in så snabbt som möjligt så 

att de också kan vara med och ta ansvaret.  

När det gäller folkhögskolan tar jag väldigt snabbt till mig de synpunkter 

som har kommit, men det handlar också om att se att problemet kring drog-

frågan inte enbart är ett specifikt problem för folkhögskolan, utan det är ett 

problem som vi ser överallt i vårt samhälle idag och som vi gemensamt måste 

se till att jobba med. 

Fru talman, det var de frågorna som jag kände störst behov av att ge någon 

slags förklaring till efter debatten. 

Ltl Carita Nylund, replik 

Tack fru talman! Ministern nämner att han har pratat med skolan. Det 

är också min uppfattning, även om det inte framgick i mitt anförande, 

att skolan är medveten om problemen och man jobbar med dem. Precis 

som ministern säger så har problemen minskat de senaste åren, men de 

finns fortfarande. Om de är medvetna om dem från skolans sida låter jag 

vara osagt. Jag jobbar ideellt och min tystnadsplikt hindrar mig från att 

komma med konkreta exempel, som ni säkert förstår, men det finns 

problem. Folkhögskolan har en viktig roll att fylla och det är positivt att 

tänka sig att utveckla den snarare än att avveckla den. Det vill jag poäng-

tera. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Naturligtvis är det så att, det betonar man även från skolans 

sida, man inte kan gå med ed på att man inte har problem. De problem 

man känner till så hänför sig några år tillbaka i tiden, när det gäller dro-

ger. Man hade haft vissa bekymmer med alkohol under gång här, men 

de har man tagit i. Man kan också säga att man har jobbat hårt med att 

se till att skapa en rökfri miljö i skolan, som man också säger sig ha 

lyckats ganska långt med. Det som tidigare var problem med att det rök-

tes mycket har man också tagit tag i. Det har gått så här långt på några 

få timmar, den informationen gör mig ändå lugn på det viset att det vi-

sar på att man jobbar på det här och att man tar problemen på allvar. 

Det är också helt klart att det kan hända saker som man inte har vetskap 

om från skolans sida. Det har vi också i alla andra skolor. 

Ltl Carita Nylund, replik 

Fru talman! Jo, det är alltid en balansgång vad som är föräldrarnas an-

svar och vad som är skolans ansvar. Där tror jag att vi har ganska lika 

syn. Det känns tryggt och bra att ministern tar det här på allvar, att han 
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har sprungit till telefonen för att ta reda på hur det ser ut på skolan. Det 

känns bra för det fortsatta arbetet och folkhögskolans framtid. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Den här typen av problem är sådana som vi gemensamt 

måste ta. Samtidigt är det viktigt att man också låter de olika nivåerna 

jobba på den nivå de hör hemma. För mig har det här varit ett sätt att 

försöka få en bild av hur skolan själv ser på det här och försäkra mig om 

att det pågår ett arbete, där man tar frågorna på allvar. Det har man så 

här långt visat. Som sagt kommer vi naturligtvis att följa upp det här yt-

terligare. Jag vill än en gång poängtera, att man borde göra det uppfölj-

ningsarbetet i hela gymnasieskolan så att man ser att vi har en skola 

som är så ren som det bara är möjligt från narkotika och droger.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Fru talman! Jag är jätteglad, ministern, att höra att ministern jobbar ak-

tivt med att förhindra utanförskap. Det är ändå så att ungdomarna som 

hamnar utanför samhället är kostsamma i längden. Däremot är jag ifrå-

gasättande till nådefemmorna, det är ett tecken på att vi har ett system 

som inte riktigt fungerar. Där skulle jag vilja att man från regeringens 

sida sätter in tillräckligt med resurser från tidig ålder. Forskning visar 

att om man får hjälp redan i förskolan, årskurs 1 och 2, förhindras pro-

blemen. Uppdagas de i högstadiet är lärarna i en situation där de måste 

ge nådefemmor. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Naturligtvis är det så att ett sådant här arbete inte kan dri-

vas bara på en front. Det arbete som jag nu beskrev handlar egentligen 

om ett symptomarbete, dvs. man går på symptomen, man har redan 

ungdomar som faller igenom när de kommer till nian. Där måste vi ha 

ett ansvar för att se till att de också tar sig vidare. Jag är helt enig med 

ledamot Kemetters analys av att arbetet måste göras innan, så att 

grundskolan följer upp det uppdrag man har. I grunden ser jag också att 

kommer man ut från grundskolan med den typen av kunskaper att man 

inte klarar sig vidare i gymnasieskolan har grundskolan egentligen inte 

klarat av att uppfylla det uppdrag som grundskolan har. Det måste vi då 

hitta sätt på att också hantera tydligare. En av de här bitarna är att se till 

att vi har ett uppföljningssystem som gör att vi kan identifiera var pro-

blemen ligger och sedan efter det sätta in insatserna på bästa möjliga 

sätt. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Fru talman! Mycket bra, ministern! Det är bra att man diskuterar pro-

blematiken. Jag anser också att det är bra att man i tidig ålder sätter in 

Power Club, det är ett jättebra exempel att man redan i årskurs 3 och 4 

inför en diskussion och på det sättet förhindrar. Jag hoppas att vi forts-

ätter i det här arbetsklimatet. 
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Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Det som finns skrivet om det här i regeringsprogrammet är 

att vi ska se till att vi nu sätter resurser på dels att vi får en läroplan i 

grundskolan som är sådan att lärarna känner att den är möjlig att ge-

nomföra med gott samvete. Vi får många gånger de signalerna att den 

målsättning som finns gör att man går omkring med dåligt samvete. Det 

här är frågor som finns i den allmänna delen av läroplanen. Det är också 

ett arbete som inte är fullständigt färdigställt från den förra regeringen 

och som vi kan ta oss en titt på så att vi kan hitta vägar framåt. Då kan vi 

på ett lämpligt sätt se om man kan minska på dem som faller undan. Vi 

kan också ta vara på de problem som vi har i dagsläget och se till att vi 

vänder på problemen till något som vi kan använda till något positivt, 

dvs. att bygga det åländska samhället framåt. För ungdomarna som 

kommer ut är fortfarande en resurs, sådana som vi kan använda till att 

bygga Åland, ett Åland för alla. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Ålands folkhögskolas problem, som diskuteras, tog vi också 

upp i utskottet. Därför tillfogade vi den sista meningen och stärkte upp 

problematiken om utanförskapet. Att det sedan kom in en massa be-

kymmer om droger i debatten hade vi i utskottet inte någon kännedom 

om. Det är bra att det också belyses. Det är ett samhälleligt problem. 

När det gällde Bomarsundsprojektet valde jag i utskottet att ställa mig 

bakom förslaget som lades fram i betänkandet. Det på grund av det som 

minister Ehn har motiverat med att man måste kunna sätta ner foten 

och bestämma när man kan skjuta på ett projekt. Vi har andra projekt 

som vi också har gjort likadant med, t.ex. Föglötunneln. Hur mycket 

pengar har vi inte satt där i förberedelser, men vi har valt att skjuta det 

på framtiden ändå. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Att fatta politiska beslut handlar om att prioritera och att 

prioritera är inte alltid att sätta någonting högst upp på listan och på det 

sättet visa att man prioriterar. Det handlar också om att ibland våga, 

precis som ledamot Eklund säger, sätta ner foten och säga att i det här 

läget går det inte. Det var det vi gjorde i Bomarsund.  

När det gäller folkhögskolan ytterligare, det har i debatten blivit att 

låta som om att det är folkhögskolans problem. Jag vill vända det så att 

det faktiskt är vi, vi som sitter här i salen, landskapsregeringen och 

landskapsregeringens förvaltning, som är dem som har gjort beställ-

ningen till skolan på vad man vill ha. Det är också vi som ska följa upp 

bitarna. Det betyder att vårt arbete blir att se till att vi tillsammans med 

skolan hittar nya former som stämmer bättre överens med tiden och där 

vi utnyttjar de möjligheter som finns här. Jag ser inte att det här är ett 

problem, jag ser att det är en möjlighet att se framåt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Göte Winé, replik 

Fru talman! Minister Johan Ehn nämnde om att man inte har begravt 

projekt Bomarsund utan det har lagts på is. Jag får tacka för det förtyd-

ligandet. Det har varit mycket negativt om det idag och att det är helt 

borta osv. Man måste kunna prioritera, var man bor ska inte inverka. 

Hela Åland ska leva. 

Sedan nämnde minister Johan Ehn om att folkhögskolan just nu inte 

fungerar som den ska, så man tittar framåt. Som jag nämnde i remiss-

debatten så fungerar inte heller utbildningen för just de studiesvaga som 

den ska heller, man behöver se på en helhet. Där nämnde ministern att 

vi har tillräckligt med resurser, men det kanske behöver samordnas. Jag 

tror också att man behöver titta på det lite. Kanske det behövs något 

nytt. Jag kan komplettera mina åsikter med det sedan. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Det kan säkert vara så att man har sett över hur vi idag job-

bar med det och kommit fram till att det finns luckor med det hela. Sam-

tidigt kan vi konstatera att vi jobbar med fyra stycken olika inriktningar 

på det här, folkhögskolan, yrkesstarten, Katapult och så har vi också 

ungdomslotsarna som finns inkopplade på det här. Det finns fyra olika 

inriktningar, men ändå samma målgrupp. Jag upplever i dagsläget att 

det saknas koordinering mellan de här så att man kan köra rätt mål-

grupp till rätt resurs. Tidigare har jag jobbat med den här typen av frå-

gor så min erfarenhet är att när man gör på det sättet så frigörs resurser 

därför att ibland kan det vara så att man lägger för mycket resurser på 

en sak för att sedan lägga för lite på en annan. Låt oss vänta med att 

komma till att vi inte behöver föra in mera resurser eftersom det är 

ganska knappt med dem. Istället kan vi konstatera att det finns rejält 

med resurser tillförda om man ser till antalet, som idag är i behov av 

stödet, men man ska aldrig säga att det faktiskt är definitivt. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack fru talman! Minister Ehn nämnde på slutet att det kan hända att 

det behövs. Egentligen är vi otroligt eniga och eftersom minister Ehn är 

en lyssnande minister så kommer det här säkert att fungera bra.  

Däremot nämnde också minister Ehn om drogproblematiken i sko-

lorna. Där har vi egentligen en ganska färsk handlingsplan, som kanske 

behöver revideras lite. Jag håller med minister Ehn om att det jobbas i 

samband med de som använder alkohol. Inom folkhögskolan så vidtas 

det åtgärder med avstängningar enligt deras handlingsplan. Där följer 

man hur man ska gå till väga och det viktiga där är att skolan får reda på 

det. Man måste också tänka på att en sådan här användning måste göras 

enligt barnskyddslagen så att man inte gömmer sig bakom tystnadsplik-

ten utan här måste man hjälpa så fort som det är möjligt och gå in och 

agera. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Till den sista delen har naturligtvis ledamoten Winé rätt. 

Det är framför allt en förvaltningsfråga, inte en fråga för landskapsrege-

ringen eller ministern. När det sedan gäller att utnyttja resurser på bästa 

möjliga sätt har vi ett arbete där att göra. Det är helt klart så. Genom att 
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nu se till att man har det bästa framför ögonen så kommer vi att kunna 

göra det här till något bra.  

Till sist, när det gäller drogfrågorna, det som var min avsikt med att 

gå upp här nu var också det som ledamoten Nylund pekade på ett pro-

blem som finns totalt sett. Jag såg att det för mig inte fanns den kun-

skapen som gjorde att jag kunde peka ut en skola utan jag vill visa på att 

det här är ett problem som finns brett och att man ska utnyttja de erfa-

renheter man har från olika delar. Jag kan inte i detalj drogprogrammen 

som ledamot Winé kan, men jag vet att de finns där i alla fall. Vad som 

behöver göras vidare återstår att se. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  Ärendets 

behandling avbryts här och detaljbehandlingen vidtar vid nästa plenum.  

Plenum slutar 

Lagtingets nästa plenum hålls onsdagen den 21 december kl. 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 30 ledamöter är närvarande. 

Herr landshövding 

Värderade fru talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna republi-

kens presidents framställningar om godkännande av dels protokollet om ändring av 

avtalet med Barbados för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på in-

komst och dels avtalet med Bahrain om upplysningar i fråga om skatteärenden och 

dels Europarådets konvention om bekämpande av människohandel.  

Talmannen 

Herr landshövding! Ärendena kommer att behandlas i vederbörlig ordning. 

Fortsatt enda behandling 

1 Budget för landskapet Åland 2012 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 6/2011-2012) 
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2011-2012) 
Budgetmotionerna nr 1-16 (BM 1-16/2011-2012) 

Diskussionen i ärendet förklarades avslutad vid gårdagens plenum. Detaljbehandlingen 

börjar.  

I detaljbehandlingen föreläggs först utgifterna enligt huvudtitel och kapitel jämte de-

taljmotiveringar. Där ändringsförslag inte aviserats föreläggs dock huvudtitlarna i sin 

helhet.  

Efter det föreläggs inkomsterna enligt avdelningarna i deras helhet.  

Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering.  

Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. De aviserade ändringsförslagen har delats ut 

på alla ledamöters bord. 

Först föreläggs utgifterna enligt huvudtitel jämte detaljmotiveringar: 

Föreläggs 41 Ht i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs 42 Ht i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs 43 Ht i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs 44 Ht i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs 45 Ht enligt kapitel. 

Kapitel 1 Godkänt. 
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Kapitel 10 Godkänt. 

Kapitel 15 Godkänt. 

Kapitel 20 Godkänt. 

Kapitel 25 Godkänt. 

Kapitel 30 Godkänt. 

Kapitel 35 Godkänt. 

Kapitel 50 Godkänt. 

Kapitel 52 Godkänt. 

Kapitel 54 Godkänt. 

Kapitel 56 Godkänt. 

Kapitel 60 Godkänt. 

Kapitel 70 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman!  Med tanke på de svårigheter som vi har haft för att få en korrekt 

och heltäckande kostnadsbild av den omfattande byggnationen vid ÅHS öns-

kar jag förslå att det till detaljmotiveringen i utskottets betänkande, under 

kapitel 45.70. Ålands hälso- och sjukvård” fogas ett nytt sista stycke med föl-

jande lydelse: ”Utskottet ber landskapsregeringen återkomma till utskottet i 

samband med tilläggsbudget med en redovisning av vad de olika byggnads-

projekten kostat de senaste åren och hur detta förhållit sig till budgeterade 

medel för projekten.” 

Ltl Brage Eklund 

Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Anders Erikssons förslag. 

 

Lagtingsledamoten Anders Eriksson, har med understöd av lagtingsledamoten Brage 

Eklund, föreslagit att det till detaljmotiveringen i utskottets betänkande under kapitel 

45.70. ”Ålands hälso- och sjukvård” fogas ett nytt sista stycke med följande lydelse: ”Ut-

skottet ber landskapsregeringen återkomma till utskottet i samband med tilläggsbudget 

med en redovisning av vad de olika byggnadsprojekten kostat de senaste åren och hur 

detta förhållit sig till budgeterade medel för projekten.” 

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

De som röstar med finans- och näringsutskottets förslag röstar ja, de som röstar för lag-

tingsledamoten Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningsproposit-

ionen godkännas? Omröstningspropositionen är godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majori-

tet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finans- och näringsutskottets betän-

kande. 

Därmed är Ht 45 godkänd i sin helhet. 

Föreläggs 46 Ht i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs 47 Ht enligt kapitel.  

Kapitel 01 Godkänt. 

Kapitel 03  
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Ltl Axel Jonsson 

Fru talman! Jag förselår att det till betänkande fogas en motivering till ka-

pitlet 47.03. ”Näringslivets främjande” enligt följande: ”För att stärka entre-

prenörskapsutbildningen för unga och uppmuntra till nyföretagande initierar 

landskapsregeringen ett projekt i samarbete med näringslivet under somma-

ren 2012, där ungdomar ges utbildning, startkapital och kontinuerlig vägled-

ning i syfte att hjälpa dem att starta upp och driva sina egna företag över 

sommaren.” 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Jag önskar understöda det mycket goda förslaget.  

 

Lagtingsledamoten Axel Jonsson, har med understöd av lagtingsledamoten Anders Er-

iksson föreslagit att det till betänkandet fogas en motivering till kapitlet 47.03. ”Nä-

ringslivets främjande” enligt följande: ”För att stärka entreprenörskapsutbildningen för 

unga och uppmuntra till nyföretagande initierar landskapsregeringen ett projekt i sam-

arbete med näringslivet under sommaren 2012, där ungdomar ges utbildning, startka-

pital och kontinuerlig vägledning i syfte att hjälpa dem att starta upp och driva sina 

egna företag över sommaren.” 

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

De som röstar med finans- och näringsutskottets förslag röstar ja, de som röstar för lag-

tingsledamoten Axel Jonssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningsproposition-

en godkännas? Omröstningspropositionen godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majori-

tet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finans- och näringsutskottets betän-

kande.  

Kapitel 05 Godkänt. 

Kapitel 15 Godkänt. 

Kapitel 17 Godkänt. 

Kapitel 21 Godkänt. 

Kapitel 22 Godkänt. 

Kapitel 24 Godkänt. 

Kapitel 26 Godkänt. 

Kapitel 30 Godkänt. 

Kapitel 44 Godkänt. 

Kapitel 55 Godkänt. 

Kapitel 58 Godkänt. 

Därmed är hela huvudtiteln 47 Ht godkänd. 

Föreläggs 48 Ht i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs 49 Ht i sin helhet. Godkänd. 

Därmed är utgifterna godkända. 

Föreläggs inkomsterna enligt avdelningar i sin helhet jämte detaljmotiveringar. 

Avd. 31 Godkänd. 

Avd. 32 Godkänd.  
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Avd. 33 Godkänd.  

Avd. 34 Godkänd.  

Avd. 35 Godkänd.  

Avd. 36 Godkänd.  

Avd. 37 Godkänd.  

Avd. 38 Godkänd.  

Avd. 39 Godkänd.  

Därmed är inkomsterna godkända.  

Föreläggs de till betänkandet fogade tre klämförslagen var för sig.  

Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt. 

Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt. 

Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt. 

Klämmarna är därmed behandlade. 

Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering: Talmannen föreslår att den all-

männa motiveringen föredras enligt mellanrubrikerna i betänkandet och att ändrings-

förslagen framläggs under respektive rubrik. Kan förfaringssättet godkännas? 

Föredras rubriken  

Ekonomisk översikt. Godkänd.   

Självstyrelseutveckling, språk och externa relationer. Godkänd. 

Landskapets budgetekonomi. Godkänd.  

Personalpolitik och arbetsmiljö. Godkänd. 

Landskapet och kommunerna. Godkänd.  

Samhälls- och servicereformen            

Ltl Brage Eklund 

Fru talman! Jag vill till rubriken ”Samhälls- och servicereformen” tillfoga en 

ny sista mening med följande lydelse: ”För att främja privatiseringen av of-

fentlig verksamhet ska under året utmanarrätter införas.” 

Ltl Axel Jonsson  

Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.  

 

Lagtingsledamoten Brage Eklund, har med understöd av lagtingsledamoten Axel Jons-

son föreslagit att betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Samhälls- och 

servicereformen” tillfogas en ny sista mening med följande lydelse: ”För att främja pri-

vatiseringen av offentlig verksamhet ska under året utmanarrätter införas.” 

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

Ltl Brage Eklund 

Fru talman! Med beaktande av att många partier i valrörelsen gick in för att 

man skulle införa utmanarrätter så föreslår jag öppen omröstning.  

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Jag understöder det förslaget.  
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Öppen omröstning har begärts, understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber 

ltl Barbro Sundback och Vtm Roger Jansson att biträda vid omröstningen 

De som röstar med finans- och näringsutskottets förslag röstar ja, de som röstar för lag-

tingsledamoten Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningsproposit-

ionen godkännas?  Omröstningspropositionen är godkänd. 

Upprop. 

Omröstningen har resulterat i 27 ja-röster och 3 nej-röster. 

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finans- och näringsutskottets be-

tänkande.  

Föreläggs rubriken Främjande av integration och jämställdhet    

Ltl Axel Jonsson 

Fru talman! Jag föreslår att utskottets betänkande i de allmänna motivering-

arna under rubriken ”Främjande av integration och jämställdhet” tillfogas en 

ny mening enligt följande lydelse: ”Ett kontaktcenter inrättas dit inflyttade 

kan vända sig för att få information, råd och hjälp med alla praktiska frågor 

som berör inflyttning och integration. Kontaktcentret skall verka i nära sam-

arbete med AMS.” 

Ltl Brage Eklund 

Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Axel Jonssons ändringsförslag.  

 

Lagtingsledamoten Axel Jonsson, har med understöd av lagtingsledamoten Brage 

Eklund föreslagit att till utskottets betänkande i de allmänna motiveringarna under ru-

briken ”Främjande av integration och jämställdhet” fogas en text med följande lydelse 

som ett nytt sista stycke: ”Ett kontaktcenter inrättas dit inflyttade kan vända sig för att 

få information, råd och hjälp med alla praktiska frågor som berör inflyttning och integ-

ration. Kontaktcentret skall verka i nära samarbete med AMS.” 

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

De som röstar med finans- och näringsutskottets förslag röstar ja, de som röstar för lag-

tingsledamotens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? 

Omröstningspropositionen är godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majori-

tet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finans- och näringsutskottets betän-

kande.  

Energiutveckling och -effektivisering. Godkänd.   

Gränshinder. Godkänd.  

Trafik- och transportpolitik. Godkänd.   

Allmänna motiveringen är därmed behandlad. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat 

Plenum slutar  

Nästa plenum hålls den 9 januari 2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.  
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 30 är ledamöter närvarande. 

Remiss 

1 Tillstånd för radio- och televisionssändning 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 4/2011-2012) 

Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-

skott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens 

förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion.  

Minister Veronica Thörnroos 

Talman, bästa kollegor! Den 14 april 2011 överlämnade landskapsregeringen 

en framställning till lagtinget med förslag till en ny lag om radio- och televis-

ionsverksamhet. Den 7 oktober 2011 fann republikens president inte något 

hinder för landskapslagarna att träda i kraft. Presidentens beslut var inte helt 

icke kontroversiellt. Jag citerar ur hennes anförande som hon hade här i 

samband med lagtingets öppnande den 1 november. ”Under de senaste veck-

orna har frågor som varit besvärligare än i allmänhet behandlats. Senaste 

oktober måste jag först ta ställning till en landskapslag om radio- och tele-

visionsverksamheten på Åland. Ålandsdelegationen och högsta domstolen 

noterade brister i lagen som kan vara av betydelse i fråga om yttrande- och 

näringsfriheten. Det var inte fråga om någon direkt konflikt med grundla-

gen, och inte heller någon överskridning av lagtingets behörighet i fråga om 

lagstiftning. Därför nöjde jag mig med att i min skrivelse till landskapsre-

geringen endast fästa uppmärksamhet vid behovet av att vidta åtgärder för 

att korrigera bristerna.” Det intressanta i den här framställningen var att 

Ålandsdelegationen rekommenderade att framställningen skulle fällas. 
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Högsta förvaltningsdomstolen rekommenderade att den borde korrigeras. 

Presidenten Tarja Halonen valde ändå att godkänna framställningen, men 

påtala vissa brister.  

Vilka brister fanns i den här framställningen? Man skriver så här; ”att la-

gens 3 § inte innehåller några tillräckligt preciserade kriterier för utövande 

av landskapsregeringens prövningsrätt”. Det betyder att det inte fanns fär-

digt inskrivet på ett sådant sätt att man på förhand kunde förutse hur land-

skapsregeringen skulle agera ifall det fanns flera aktörer som var intresserade 

av radio- och televisionsverksamhet.  

Landskapsregeringen har därför gjort en komplettering till 3 § där vi skri-

ver; ” landskapsregeringen ska vid sin prövning av ansökningar om till-

stånd eftersträva att de frekvenser som ställts till landskapet förfogande tas 

i anspråk på ett sätt som främjar en vidsträckt yttrandefrihet, att pro-

gramutbudet är mångsidigt och kan tillgodose olika intressen samt att flera 

av varandra oberoende programföretag kan verka i landskapet. Den preci-

seringen finns nu med i § 3.” Jag avslutar här, tack talman. 

Ltl Katrin Sjögren 

Fru talman! Republikens president har påtalat en brist i den nya landskaps-

lagen om radio- och televisionsverksamheten. Det faktum och påpekandet re-

gleras i det nya lagförslaget i den utbroderade 3 §. 

Såsom liberalerna uppfattar det är presidentens uppmaning viktig och re-

levant. Lagtexten har förtydligats så att när landskapsregeringen beviljar till-

stånd ska den befrämja en vidsträckt yttrandefrihet, att programutbudet är 

mångsidigt och kan tillgodose olika intressen samt att flera av varandra obe-

roende programföretag kan verka i landskapet. Lagen verkar klar och tydlig, 

men från liberalernas sida vill vi veta hur landskapsregeringen kommer att gå 

tillväga praktiskt. Finns det principer? Finns det en policy eller kommer prin-

ciper eller policydokumentet att tas fram och kommer de att fastställas av 

landskapregeringen? 

För det andra skulle liberalerna också vilja ha ett klargörande när det gäl-

ler hur lagen kommer att efterlevas och hur den kommer att kontrolleras. La-

gen är preventiv. Hur kommer man att följa upp det programföretag som 

man ger tillstånd? Tack.    

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Tack för ett relevant anförande, ltl Katrin Sjögren. Självfallet 

kommer den uppföljning som sedermera görs att stadfästas av land-

skapsregeringen. Huruvida det sedan är ett principdokument, ett poli-

cydokument eller ett direktiv får vi ta ställning till i ett senare skede. Det 

naturliga är ju, naturligtvis, att det finns en uppföljning i underliggande 

dokument. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Fru talman! Det skulle ha varit väldigt intressant att redan i det här ske-

det fått veta hur landskapregeringen tänker gå tillväga. Tänker man fast-

ställa principer eller ta fram en policy, eller svävar det fortfarande i luf-

ten?  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Sara Kemetter 

Fru talman, bästa lagtingskollegor! Borde inte ålänningarna ges samma rät-

tigheter som övriga medborgare i Norden att se de olympiska spelen i London 

2012 i fullgod modern TV-kvalitet? Fotbolls-EM och OS i London är utan tvi-

vel en av höjdpunkterna under år 2012. 

Fru talman! Vi behandlar lagförslaget angående tillstånd för radio- och te-

levisionssändningar. Avsikten med förslaget är att undanröja den bristande 

reglering som har påtalats i lagstiftningskontrollen av landskapslagen om ra-

dio- och televisionsverksamheten. Det är bra att rättsosäkerheten rättas till. 

Socialdemokrater kan godta förslaget. Systemet måste garantera att alla de 

som bedriver televisions- och radioverksamhet får tillgång till frekvenser på 

lika villkor och att det därmed skapas förutsättningar för att förverkliga ytt-

randefriheten i största möjliga utsträckning.  

Här bör beaktas att med det nya MPEG 4 systemet kan man fördubbla an-

talet kanaler på varje sändare, med andra ord varje TV- kanal tar bara hälften 

så mycket sändarkapacitet och hälften så mycket utrymme i den åländska 

etern, en viktig förutsättning för en kommande utbyggnad av utbudet av pro-

gram. 

Fru talman!  Socialdemokraterna fick under valkampanjen erfara några av 

de problem som existerar inom landskapets mediapolitik. Vi kan konstatera 

att inom mediapolitiken råder det stor brist på sakkunskap inom teknik, pub-

lic-service och övriga frågor som rör mediamarknaden.  

Vi ber därför utskottet överväga att diskutera och eventuellt inrätta ett me-

diaråd - för att få den expertkunskap som behövs för att bedriva en modern 

mediapolitik.  

Hittills har inte förvaltningen eller ministrarna haft tillräcklig kunskap om 

mediautvecklingen och därför behövs ett mediaråd. Detta mediaråd skulle 

inte endast bestå av politiker utan även av experter inom radio, TV, journali-

stik, kultur, teknologi och medialagstiftning. Mediarådet skulle fungera som 

ett rådgivande organ till regeringen som bär det övergripande ansvaret för att 

trygga public-servicesystemet och förutsättningarna för den privata verksam-

heten på mediapolitikens område. Denna sakkunniga panel kunde vara till 

hjälp och stöd för regeringens tjänstemän och ministrar som ska leda media-

politiken framåt. 

Vi har ett politiskt ansvar att utveckla en allsidig och omfattande radio- 

och televisionsverksamhet av hög kvalitet som är tillgängligt för alla ålän-

ningar oberoende av boendeort. Ett alldeles särskilt ansvar har vi för att 

trygga radio och TV i allmänhetens tjänst som oberoende av den politiska 

makten har ekonomiska resurser att granska den politik som förs och de poli-

tiker som bär ansvar för den förda politiken. Tack.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Fru talman! Jag skulle vilja ha ett klargörande från socialdemokraternas 

sida hur man ser på möjligheterna med den här lagändringen att främja 

yttrandefriheten och ett mångsidigt programutbud? Hur tänker man 

praktiskt gå tillväga? Har man diskuterat det inom majoritetspartiet so-

cialdemokraterna?  

Jag har förstått att det är en sak för landskapsregeringen att tillsätta 

ett mediaråd. Utskottet kan visserligen uppmana landskapsregeringen 
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men nog är det ju en fråga för majoritetspartierna och landskapsrege-

ringen, såsom jag har förstått det i alla fall. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Ltl Sjögren, det är helt klart att det här är alldeles nytt. Vi kunde erfara 

under valet att det är ett problem med mediastrategin som vi har. Därför 

har socialdemokraterna diskuterat det här och har det som ett förslag till 

utskottet men också till regeringen som du sade. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

 Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Det var ju en väldigt liten del av ltl Kemetters anförande 

som egentligen berörde det som lagförslaget handlar om. Jag noterar 

också att fru talman lät diskussionen gå vidare. 

Jag vill för min del bara ta fasta på en sak och det gäller mediarådet. 

Jag har inte någonting emot att vi för en diskussion kring ett mediaråd. 

Men det är landskapsregeringen som lägger förslagen till lagtinget och 

till utskotten. Det är inte utskotten som lägger förslagen till landskaps-

regeringen. Jag tror att vi måste försöka klargöra skillnaden mellan den 

beslutande makten och den operativa makten, annars tror jag att det här 

kommer att bli riktigt trassligt innan det är färdigt. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Det har ministern alldeles rätt i. Jag hoppas att ni tar till er det här för-

slaget. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Den här framställningen är ganska abstrakt. Den här så kallade 

bristen som rättas till på det här sättet kräver en tillämpning i praktiken. Jag 

har under många år försökt följa de här frågorna och noterar i likhet med ltl 

Kemetter att det råder stor okunskap i de här frågorna, både inom förvalt-

ningen och också bland politiker. 

Det inleds med; ”för att utöva verksamhet som innefattar radio- eller te-

levisionssändning krävs tillstånd av landskapsregeringen om sändningen 

sker i ett markbundet elektroniskt kommunikationsnät som fungerar med 

hjälp av radiovågor som utbreder sig fritt.” Det gäller alltså Smedsbölesän-

daren som idag ägs och sköts av Ålands radio och TV, ett ägandeförhållande 

som socialdemokraterna och flera lagting har sagt att man borde särskilja. 

Den här skrivningen utgår ifrån sådana förhållanden, som man har i alla nor-

diska länder antagligen också i alla europeiska länder, att statligt ägda bolag 

inte äger sändarkapaciteten. 

Den första frågan som man måste ställa sig är vem det är som ska kontrol-

lera den här paragrafen? Är det regeringen, är det VD för Ålands radio och 

TV, är det styrelsen för Ålands radio och TV eller är det förvaltningsrådet? Vi 

vet att det har varit svårt för olika programföretag att få komma in på den här 

kanalen. Det beror på att landskapets eget radio- och tv-bolag har makten 

över det här och på olika sätt gjort det ganska svårt för privata aktörer att ut-
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nyttja den här kanalen. Det är nu det första som man måste ta ställning till, 

om det ska fortsätta så här så blir det svårt för landskapsregeringen att kon-

trollera sin egen lagstiftning. 

Det andra som sägs är att sändningstekniken ska vara tillgänglig för alla. 

Det står till och med att; ” tillstånd kan beviljas en fysisk eller juridisk person 

som har finansiella och tekniska förutsättningar att sända under hela till-

ståndsperioden.”  

Man kommer osökt att dra sig till minnes det som händer med ”Sosse-TV”. 

Socialdemokraterna anhöll om att få sända i Ålandskanalen enligt det regel-

verk som finns. Anhållan godkändes av VD, det fanns inte några invändning-

ar, det uppfyller lagens bestämmelser. Sedan försökte många enskilda politi-

ker och partier begränsa den här bestämmelsen och normens verkan. Social-

demokraterna skulle enligt vissa inte få sända i den här kanalen. Det gick så 

långt att styrelsen för Ålands radio och TV, som är politiskt tillsatt, tog ären-

det från VD och började lägga sig i när vårt program skulle få sändas. Uppså-

tet var naturligtvis att helt få bort programmet om möjligt, men gudskelov så 

hade man så mycket omdöme att man inte gick så långt. 

 Idag är det styrelsen för Ålands radio och TV som lägger sig i vad som kan 

sändas i den här kanalen under så kallad prime time och det, mina vänner, är 

inte yttrandefrihet i nordisk bemärkelse och enligt den här paragrafen. I ett 

normalt fungerande nordiskt samhälle så borde VD:n ha avsatts, hon har tyd-

ligen inte förstått vad hon gjort eftersom styrelsen måste ta över. Men hon 

gjorde ju rätt, det är egentligen styrelsen som borde ha avsatts av förvalt-

ningsrådet. Men vi har ju inte fungerande demokratiska system på det sättet 

utan då kommer det in en massa andra omdömen och relationer som omöj-

liggör att lösa en sådan konflikt. Det är historia. Men det är ett väldigt bra ex-

empel på hur illa det är ställt just nu, vem som har ansvaret för att garantera 

yttrandefriheten i enlighet med den lagstiftning som vi har. Det kan inte vara 

någon politiskt tillsatt styrelse som sitter i något rum någonstans i Ålands ra-

dio och diskuterar timme ut och timme in för att försöka stoppa ett program 

som de av någon ideologisk orsak inte vill att ska sändas. 

Fru talman! Det finns nog för utskottet att fundera på i den frågan. Vem är 

det som ska ha de här riktlinjerna som ltl Sjögren sade? Och vem ska följa 

upp dem? Nog är det väl så att det ytterst är landskapsregeringen som måste 

ta ett ansvar här. Det gällde också för den förra regeringen. Det mediapoli-

tiska program som vi fick då var en salig röra av både det ena och det andra. 

Mest handlade det om public-service radio på Åland och det är ju viktigt. Men 

det är minst lika viktigt idag att garantera lika villkor för alla privata aktörer 

till den här sändningsmöjligheten. 

Här krävs det mera sakkunskap, mera politiskt kunnande och fingerspets-

känsla. Det här är en mycket grannlaga fråga och den kan inte läggas på sty-

relsen för Ålands radio och TV. Tack. 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Det känns bra att få flankstöd av majoriteten. Det var precis 

det som ltl Barbro Sundback tog upp som jag tog upp i mitt anförande. 

Lagtexten är bra men den är abstrakt. Hur går tillämpningen tillväga? 

Hur ska man praktiskt gå tillväga när man ska främja yttrandefriheten 

och verka för ett mångsidigt programutbud? Det finns också frågetecken 
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om hur det går till när tillstånd verkligen beviljas och att radion kanske 

sitter på två stolar där. 

Det verkar som om utskottet måste gräva ordentligt i den här fram-

ställningen innan vi kan ge grönt ljus. Det finns flera frågetecken. 

När det gäller att separera distribution och produktion så pågår det 

en enmansutredning, med precis det här uppdraget, som ska vara färdig 

i mars 2012. 

 Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är bra om det är flera som vill sätta sig in i den här problematiken 

för det behövs nog. Det är nog inte bara en fråga om majoritet och mino-

ritet. Det här är en grundläggande fråga för att vår demokrati ska fun-

gera. Det är billigt att göra den här frågan till någon slags huggsexa här i 

lagtinget. Alla måste nog ta sitt ansvar och framförallt skaffa sig kun-

skap.  

Det är inte bara det här som är problemet, vi är ju långt efter i teknisk 

utveckling också. Smedsbölesändaren måste ju uppdateras, som ltl 

Kemetter sade. Ålänningarna springer och köper jättedyra HD TV-

apparater, men den signal som de får är ju något helt annat. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Jag försöker hålla mig till framställningen och det som 

framställningen upptar; en komplettering av 3 §. Vad gäller de problem 

som kan vara förknippade med tillståndsgivningen så tror att det kan 

finnas problem där om man skulle fortsätta som förr. Det finns en ut-

redning påbörjad som kommer att se på hur vi ska gå tillväga när vi se-

parerar produktionen från distributionen. I och med den utredningen i 

bagaget så kommer det att bli lättare att arbeta vidare framåt, så att dis-

tributionskanalerna finns tillgängliga på ett rättvist sätt för alla aktörer 

som vill vara med och bjuda på dem. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Landskapet kan ju bevilja koncessioner när som helst. Men dessa före-

tag ska ju få tillgång till Ålandskanalen på samma villkor som alla andra. 

Men de blir konkurrenter till dessa bolag som idag har hand om det ar-

betet, vilket ju i praktiken har betytt att det är ytterst svårt. Det finns två 

privata aktörer som sänder på s.k. prime time. De har mötts av ett så 

tungt motstånd så det här har inte utvecklats på ett sätt som man skulle 

tycka att var bra med tanke på det allsidiga utbudet och yttrandefrihet-

en. Det är bra att ministern tänker på att distribution och programpro-

duktion är två olika saker.   

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Det här är ett problem som man har känt till ganska länge. Re-

dan den förra landskapsregeringen, kansliminister Roger Eriksson, tog 

beslut om att starta den här enmansutredningen. Den nu sittande land-

skapsregeringen är helt inne på samma linje. Vi har skrivningar om det i 

vårt regeringsprogram. Det är viktigt att man processar det här vidare 

för att det ska vara rättvist, det ska vara schysst och det ska ges möjlig-
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heter även för privata att agera. Problemet är identifierat. Handlings-

programmet för att komma till skott och reda upp det är påbörjat.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att 

remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet 

remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Remiss 

2 Användande av belysning vid jakt 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2011-2012) 

Lagtinget fattar efter avslutad diskussion vilket utskott ärendet ska remitteras. Talman-

nens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Diskussion.  

Minister Fredrik Karlström  

Fru talman! Det kom till min kännedom först nu att ärendet ska till social- 

och miljöutskottet. Lagtinget bestämmer ju till vilket utskott man vill skicka 

sina lagar, men jaktfrågorna ligger under näringsministern och har så gjort 

under alla tider. Det är näringsavdelningen som har berett den här lagen.  

I regeringens handlingsprogram skriver vi följande: ”Möjligheten att bed-

riva jakt- och viltvård ska främjas och jaktvårdsföreningarna ska ges större 

inflytande över våra gemensamma viltresurser.”  Den här lagen följer precis 

just den skrivningen, även om den här lagen togs fram av den förra regering-

en.  

Orsaken till detta är ett initiativ som har kommit ifrån jaktvårdsförening-

arna om att framförallt mårdhund och mink håller på att skapa en obalans i 

det ekologiska samspelet för en ökad säker avskjutning till gagn för fågellivet 

och småvilt. Vi förslår att man ska få använda fast belysning för att minska 

den stammen.  

Regeringen delar viltvårdarnas syn på att de här rovdjuren har tagit för 

stor plats i den åländska naturen och påverkar den biologiska mångfalden på 

ett osunt sätt.  

Landskapsregeringen föreslår att jaktlagen för landskapet Åland ändras för 

att medge användande av fast belysning vid jakt på räv, grävling, mink och 

mårdhund. 

Någon kan tycka att det här är ett oetiskt eller oschysst sätt att man ska få 

skjuta något av dessa rovdjur med belysning. Som jag ser det så blir det säk-

rare för djuret, man avlider snabbare om man träffar rätt när man har belys-

ning. Man kanske inte skadskjuter viltet utan man gör en snabb och effektiv 

avlivning av rovdjuret. Jag tycker det här är en lag som är efterfrågad av jakt-

vårdsföreningarna. Jag ser inte någon anledning för att vi inte skulle jobba 

vidare för att tillmötesgå de behoven. I 90 procent av fallen kommer det här 

att handla om mårdhundar. Skulle man råka skjuta en mårdhund som står 

under en belysningsstolpe idag så bryter man mot jaktlagen och begår ett 

jaktbrott.  

Med dessa beaktanden så föreslår vi att jaktlagen ändras så att det blir rätt 

att använda belysning vid jakt.  
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Ltl Tony Asumaa, replik 

Fru talman! Största orsaken för att man ska få använda belysning vid 

jakt är säkert att mårdhundarna rör sig när det är mörkt. Det var bara 

som en precisering. 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Tack för det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack fru talman! Ja, det är riktigt som näringsministern sade. Det här 

lagförslaget togs fram under den förra regeringen. Det är ett initiativ 

från jägarna själva. Jag vill bara säga att jag är tacksam för att ni så 

snabbt har fört lagförslaget vidare och att vi får det här klart.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Vi från vårt parti är lika förvånade som näringsministern att 

inte ärendet har gått till näringsutskottet för behandling utan till social- 

och miljöutskottet. Tidigare har alltid jaktfrågor legat under näringsut-

skottet. Det bör man fundera på innan man tar beslut. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, talman! Det är egentligen inte så mycket att säga om det här ärendet. 

Jag har också deltagit i många jaktföreningars möten och jag kan intyga att 

beställningen kommer ifrån jaktvårdsföreningarna. Det är viktigt i det här 

sammanhanget att det handlar om fastmonterad lampa och det har att göra 

med mårdhundarna är ganska svårjagade, de ligger ofta under stenar och är 

svåra att slippa åt och de rör sig på nätterna. På det viset kan man minska på 

mårdhundsstammen för mårdhund äter rätt mycket ägg. Om man tänker på 

rävskabben så kanske det är mårdhundar som mest sprider det eftersom de 

vistas mycket nere i sina gryt och då sprids det lätt där.  

Jag tycker att det här är bra. I nuläget har många redan lampor och de är i 

dagsläget lagbrytare. Det är ju inte riktigt bra. Det är nog bättre att få det här 

ändrat. I stället för att många gör som man gjorde förr, man sitter i månske-

net några dagar i januari och några dagar i februari då man kan se djuren, 

men då kan man misslyckas och skjuta grannens katt, vilket kanske inte 

skulle vara så lyckat. Jag tycker att det är bra att lagförslaget går vidare. Tack. 

Ltl Sara Kemetter 

Fru talman, bästa lagtingskollegor! Vi behandlar användning av belysning vid 

jakt. Socialdemokraterna kan helt klart godta det här lagförslaget, men vi vill 

lyfta fram problematiken med att tillåta belysning vid jakt av mårdhund, 

mink, räv och grävling. Traditionellt har ju dessa djurstammar hållit under 

kontroll med hjälp av fällor och framförallt grytjakt. Grytjakt med hund anses 

vara en att de enklaste och säkraste jaktsätten för dessa nämnda arter. 
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Fru talman! I och med samhällets urbanisering så har jakten på skadedjur 

minskat. Jakt ses mer som en trevlig hobby än ett sätt att förse sin familj med 

föda. Vi jagar gärna fågel, älg och rådjur men sällan hör vi om jaktlag som går 

ut regelbundet och håller skadedjurens bestånd nere. Man borde eventuellt 

utveckla grytjakten till en levande jaktform på samma sätt som man gjort 

t.ex. i Österbotten. Kennelklubbarna och jaktföreningarna kunde eventuellt 

utveckla ett samarbete kring jaktformen. Detta skapar starkare och sundare 

hundraser. Kanske ett centrum för skolning av grythundar borde grundas på 

Åland. Österbottens expertis kunde rådfrågas. 

Fru talman! Det är viktigt för att jakten på ovannämnda arter är etisk och 

används endast för att hålla bestånden i balans. Inom problemområden tyck-

er jag personligen att fällor kunde utnyttjas mera intensivt. 

En viktig uppgift för både jaktföreningar och kennelklubbar är att utveckla 

ett sund jakt- och jakthundsintresse bland våra åländska ungdomar.  

Kanske näringsministern kunde organisera jakt- och jakthundsdagar på 

Åland tillsammans med jaktföreningar och andra intressenter för att utveckla 

intresset och lyfta fram Åland som ett intressant jaktområde och eventuellt 

upprätthålla de gamla sunda jakttraditionerna. Tack.  

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Under mina många år i lagtinget har jag alltid fascinerats över 

jaktdiskussionerna och särskilt ur ett genusperspektiv. Mitt favorituttryck 

som jag tycker att är intressant att fundera över är; ”jägare som ska kontrol-

lera stammen”. Här ska man nu också utveckla kontrollen över stammen. 

I början när jag läste det här så var det väldigt storstilat. Det var internat-

ionella konventioner och det är ofta kampen mellan det onda och det goda 

och jägaren är den som ställer det här till rätta och att det blir balans. Man får 

läsa att; ”mårdhund och mink är exempel på främmande arter hos oss som 

kan hota den biologiska mångfalden vid okontrollerad spridning”. Och så 

tar man upp rävens alla hemska sjukdomar som de kan få och allt förfärligt 

som kan hända om sjukdomarna sprider sig. Man föreslår jakt med belys-

ning, man ska på något vis med ficklampa stå där och skjuta eller ha någon 

annan anordning.  

Sedan kommer det intressanta: ”Förslaget är ägnat att främja säkrare 

skytteförutsättningar, så att djur kan fällas snabbt och utan lidande. Även 

om fångstsätten med belysning inte har följder för viltstammarnas storlek”. 

Konsekvenserna av allt detta, utgående från konventioner och biologisk 

mångfald, farsoter och sjukdomar och man kommer fram till att man ska jaga 

med lampa och så kanske det inte alls har någon betydelse för viltstammens 

storlek, bara lite lokalt, kanske det här är bra t.ex. på Föglö.   

För min del tror jag inte att det har så hemskt stor betydelse i viltvårds-

sammanhang. 

Jag har noterat de senaste åren vad gäller jaktlagstiftning att man ska börja 

jaga på alla möjliga och konstiga sätt. Det är inte så hemskt många år sedan 

som vi beviljade tillstånd för att man skulle få jaga med pil och båge, sedan 

skulle man få sitta i bilen och skjuta och nu ska man ha lampor när man skju-

ter. Det är någonting i själva jagandet som har ändrat. Naturligtvis är det cen-

trala momentet att döda ett djur, att få skjuta. Förr handlade det mycket om 

jakttiderna, jaktmarkerna och jakträtten. Jag föreställer mig att jägarna 
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kanske inte är så aktiva och så viltvårdande som tidigare, utan man vill hitta 

nya sätt att bedriva jakt på, att det är stimulerande och intressant. 

Inte har jag något emot det här. Jag godkänner det, men jag tycker alltid 

det är lika intressant att läsa de här framställningarna. De innehåller en un-

dertext som aldrig riktigt kommer fram.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack fru talman! Jag vill bara korrigera en sak. Man får inte skjuta från 

bil, det får man absolut inte göra. Vi antog en lag här i förra lagtinget där 

det möjliggjordes för rörelsehindrade att köra till skytteplatsen med fyr-

hjulsdrivet fordon, en snöskoter eller fyrhjuling. Men från bil får man 

inte skjuta.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det kommer väl nästa gång, så blir det bekvämare.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Det handlar om att mårdhundarna har funnits i de 

åländska markerna i cirka 25 år och de är svårjagade. Oberoende hur 

många timmar man går efter dem och försöker spåra dem så är de svåra 

att hitta för mårdhundar är experter på att gå fram och tillbaka i samma 

spår många gånger. Det är då bättre att vi får minska på stammen ge-

nom att skjuta vid åtel under en lampa istället. För de äter mycket fågel-

ägg. Vi ser att orrarna minskar i antal. Mårdhunden är kanske t.o.m. in-

blandad i att ejderungarna minskar. Det finns mårdhundar på alla hol-

mar i dagens läge och de äter säkert mycket ägg.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Allt det här står här, ltl Torsten Sundblom. Det står 1975, så 

det är lite längre än 25 år. Det är ju lite förunderligt att man inte har 

kommit på det här tidigare. Konsekvensen är att det inte alls är sant att 

det påverkar stammen. Det är skjutandet med belysning som man är ute 

efter. Sedan motiverar man det med viltvårdsargument. Vi får väl se, jag 

tror inte att det påverkar så mycket. Det är väl någon som vill ha det här 

och pröva på det. Det blir väl som med bågskyttarna, jag tycker inte att 

man har sett så många i skogarna sedan vi antog den lagen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Tack, fru talman! Angående pil och båge så är det väldigt många som 

använder sig av den möjligheten. Det är ganska många turister som har 

kommit till Åland för att kunna ta del i bågjakten. Det var en riktigt po-

sitiv och bra jaktändring som gjordes.  

Till de viltvårdande egenskaperna, jag tror definitivt att det kommer 

att skjutas flera mårdhundar, framförallt på ett lagligt sätt som det inte 

har gjorts tidigare. Det är många som har skjutit mårdhundar under en 

belysningsstolpe. Men hittills har de begått jaktbrott när de har gjort så. 
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Precis som ltl Torsten Sundblom sade i sitt anförande så finns det ingen 

anledning att vi ska ha en lagstiftning som går ut på att försöka sätta dit 

varandra. Den här lagstiftningen innehåller en ändamålsenlig ändring, 

vilken kommer att medföra att jägarna kommer att bedriva jakten lagligt 

och effektivt för djurens skull.   

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det låter ju väldigt rationellt. Jag förstår att detta ligger bakom lag-

stiftningen. Men varför tror man då inte på att viltstammen ska minska? 

Jag har ingen förklaring. Jag tycker bara att det är väldigt ologiskt. Då 

letar jag efter ett annat motiv för att föra in den här lagstiftningen.  

Minister Fredrik Karlström, replik  

Fru talman! Orsaken är att det är så olika djurarter. De är mårdhund, 

grävling och mink och de går under samma rovdjursbenämning. Med 

den här lagändringen kanske det inte minskar så märkbart på grävling-

ar. Däremot så kommer man förmodligen att göra en ordentlig vilt-

vårdsinsats när det gäller mårdhunden. Det är mårdhunden man vill åt, 

men det finns tre andra djurarter som kommer med och som går under 

samma benämning. Därför har man gjort skrivningen så här. Jag tycker 

det är ändamålsenligt och det kommer att medföra att vi har en modern 

och bra lagstiftning gällande belysning vid jakt. Man använder även be-

lysning både på den svenska och finska sidan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Fru talman! Jaktkulturen är definitivt något av den sista bastionen för 

machokulturen. Min uppfattning är att den åländska jakten ofta är både 

viltvårdande, en hobbyverksamhet och för att skaffa föda. Man kan fak-

tiskt knappast äta något mera ekologiskt än vilt. 

Viltvården för jägarna på Åland är definitivt att hålla efter mårdhun-

dar, spika upp holkar och fälla lövträd till harar. Jag uppfattar att jaktla-

gen gör det i stor utsträckning, trots att det finns rötägg.  

Huvudsyftet med den här framställningen är att ge ett instrument till 

för att kunna hålla efter mårdhunden. Jag har förstått att det pågår ett 

större projekt i Sverige som kanske Åland också kan ta del i. Man ger p-

piller till mårdhundarna också.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Roger Jansson 

Fru talman! Jag har några randanmärkningar i samband med ett litet lagför-

slag. 

Först när det gäller vilket utskott i lagtinget som ska behandla ärendet så 

är det inte bara så att vi fattar våra beslut hur vi vill. Frågan diskuterades på 

talmanskonferensen idag. Samma frågeställning som här har ställts ställdes 

även på talmanskonferensen. 

Det är så olyckligt, vill jag för min del säga, att utgående från att behand-

lingen här i lagtinget styrs av lagtingsordningen och arbetsordningen så har 
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vi helt enkelt att följa de bestämmelserna om de finns nerskrivna. På basen av 

31 § lagtingsordningen så finns i arbetsordningens kap. 4 angivet exakt vad 

utskotten ska behandla även när det gäller lagförslag.  

Numera, från 1.11.2011, så gäller enligt 14 § att social- och miljöutskottet 

som ansvarsområde har att bereda lagförslag angående sociala frågor och 

sysselsättning, hälso- och sjukvård, hyra och arrende, natur- och miljöfrågor, 

jakt och friluftsliv samt övriga ärenden som remitteras till utskottet.  

Det är alldeles riktigt att jaktfrågor tidigare har hört till näringsutskottet. 

Det har varit naturligt för oss och vi har trott att det skulle fortsätta så med 

den nya lagtingsordningens arbetsordningen, men så är det inte. Här har 

man av någon anledning, som jag inte känner till, gjort på det här sättet. Jag 

har inte i förra lagtinget reagerat på att man har flyttat över jakten till social- 

och miljöutskottet. Det är antagligen mot den bakgrunden att det är frågan 

om miljövård och naturvård. Vi har naturligtvis orsak att fundera på om det 

är rätt och eventuellt göra förändringar. 

En annan stor förändring i sammanhanget som är gjord är att från social- 

och miljöutskottet har hela byggnads- och den fysiska planeringslagstiftning-

en överförts, åtminstone den senaste plan- och bygglagen behandlades av 

social- och miljöutskottet enligt den gamla arbetsordningen. Nu har man 

gjort en förändring och det kan också ifrågasättas. Det får vi återkomma till. 

Jag tror att plenum har svårt att gå emot den tydliga skrivningen i 14 § så vi 

får försöka oss på det här. 

Sedan till själva lagförslaget som jag tycker att är litet att föra till lagtinget. 

Det är en liten för liten ändring för att man ska föra det till lagtinget. Men ef-

tersom den tidigare landskapsregeringen har startat beredningsarbetet så var 

det naturligt för den här landskapsregeringen att avsluta det på det här sättet 

i stället för att invänta en större förändring av jaktlagen. Man måste ju ha en 

viss effektivitet i arbetet i landskapsregeringen. När arbetet är gjort så är det 

lika rimligt att man för det vidare, trots att det är en lite för liten fråga.  

Jag har varit med ända sedan 1979, lika som ltl Sundback, och diskuterat 

jaktfrågor här i lagtinget. Det engagemang som har funnits genom åren finns 

inte idag längre. Den här machofrågan har tydligen klingat ut, kan man säga. 

Det kan hända att det kommer jaktlagar framöver som kommer att innehålla 

engagemang hos ledamöterna på det sätt som jag minns med Kalle Sundblom 

från Föglö, Lasse Wiklöf från Mariehamn och många, många andra som jag 

har livliga intensiva minnen av hur man här i den här talarstolen har gett ut 

hela sin själ och sitt hjärta i de här frågorna. Det har inte förekommit under 

senare år, såsom jag ser det. 

Den tredje frågan gäller lagens innehåll, de djurarter som här avses att 

man ska utöka jaktmöjligheter på. Det är alldeles klart, precis som ministern 

har sagt här, att det är mårdhunden som man är ute efter. Det är mårdhun-

den som är en lika stor lustmördare som människan. Mårdhunden tar livet av 

djur och dräper andra djur även när den är mätt. Då är det rimligt att man 

håller stammen på en rimlig nivå. För min del kunde den gärna få saknas i 

den åländska fanan. Mårdhunden är ett vilddjur som ursprungligen är kor-

sade med varandra, som har resulterat i pälsodlingsdjur i Ryssland och som 

sedan har smitit och spridit sig västerut, som alla djur sprider sig, mot sol-

nedgången. På det sättet har mårdhunden också kommit hit. Av någon un-

derlig anledning har de väldigt lite mårdhundar i Sverige och det ska de vara 
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glada för. Vi har väldigt många mårdhundar här. Sjöfågelstammar lider också 

av både mårdhundens och minkens härjningar.  

Men, hur man lyckades få med grävlingen i den här lagframställningen har 

jag väldigt svårt att förstå. Jag har lite svårt att acceptera det också. Grävling-

en är ett mycket udda djur i vår fauna. Vi ser den sällan. Att man skulle be-

höva vidta några särskilda åtgärder för att hålla efter grävlingsstammen finns 

åtminstone inte på min karta. Jag har en fråga till ministern huruvida det här 

är välbetänkt. Utskottet kan i och för sig stryka grävlingen om man så vill. Det 

måste finnas ett sakligt underlag för att man har velat ha grävlingen med i det 

här lagförslaget. Man hänvisar till att jaktvårdsföreningarna skulle ha haft ett 

sådant här önskemål och det har jag faktiskt svårt att se. Grävlingens härj-

ningar i landskapet är ytterst obetydliga. 

Sedan skulle jag vilja anföra en lite avvikande åsikt när det gäller mi-

nisterns uppfattning om att man ska tolka dagens lagstiftning så att man inte 

får skjuta mårdhund under gatlyktor. Det är inte min uppfattning. Dagens 

lagstiftning förbjuder användning av konstgjorda ljuskällor. Det betyder att 

man använder ljuskällor själv som jägare. Råkar ljuskällorna finnas där så 

tror jag ändå inte att det är förbjudet. Det är möjligt att det kan finnas något 

prejudikat där det har ansetts vara så att vägbelysning skulle vara förbjudet 

att använda sig av. 

Avslutningsvis, fru talman, jag är lite förvånad över formuleringen i 51 §, 

men den är antagligen helt okej. Man talar om att det är förbjudet att an-

vända sig av stationär fastmonterad belysning. Det är helt okej, men sedan 

kompletterar man det med att ficklampa och annan liknande belysning ska få 

användas i specifika fall som när ett fångstredskap vittjas t.ex. en mård-

hundsfälla. Det har väl aldrig varit något problem om man använder en pann-

lampa eller en ficklampa i de sammanhangen. Jag tror inte att det har varit 

förbjudet heller eftersom fångstmetoden har varit fällan och inte själv avli-

vandet. Jakten är inte avlivandet i det sammanhanget, utan i det här fallet är 

jakten mårdhundsfällan. Men det är obetydligt och utskottet behöver dess 

mera inte ägna sig åt denna fråga. Tack, fru talman. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Fru talman! Ett litet stickspår här, det verkar som om vi nog minsann 

ska få diskutera jaktfrågor här. Om inte jag missminner mig så står det i 

handlingsprogrammet att hela jaktlagen ska revideras. Det fanns också 

några suspekta skrivningar i handlingsprogrammet. Man ska utvidga 

skyddsjakten så där helt in blanco, märkliga skrivningar! Nog lär det bli 

diskussioner.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Utvecklingen ska bli intressant att följa. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Fru talman! Det fanns flera frågeställningar i ltl Janssons anförande. Jag 

ska försöka ta fasta på några. 

Ltl Jansson tyckte att grävlingen inte behövde vara med i den här pa-

ragrafen. Men några meningar tidigare sade ltl Jansson att han inte 
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skulle vilja se att mårdhunden skulle finnas i vår fauna. Med samma ar-

gument kan man säga att därför föregår vi nu detta, vi vill inte heller att 

grävlingen ska bli så stor i den åländska faunan. Grävlingen hör till 

samma rovdjurskategori som mink och räv. Därför kom grävlingen med 

i den här omgången. Det var diskussion om det. Vi kom fram till att det 

är klokt att inte särskilja grävlingen, utan den hör till gruppen predato-

rer.  

Det har ansetts att man bryter mot jaktlagen om man skjuter ett djur 

under en fast belysning. Det kommer man inte att göra med den här la-

gen. Man kan också diskutera och debattera ficklampa. Det kanske 

borde heta bärbar lampa. Vad är en ficklampa? Man kan ha en stor fick-

lampa som man inte får plats med i fickan, är det då en ficklampa eller 

en bärbar lampa?  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Man har inte räknat hur många mårdhundar vi har. Men vi 

har alltför mycket. Det rör sig säkert om 3000-5000 mårdhundar som 

finns överallt på Åland idag. Det kanske kan röra sig om 30 grävlingar. 

Det är inte överhuvudtaget samma frågeställning. Antagligen har det 

ändå diskuterats genom åren huruvida grävlingen borde vara helt frid-

lyst, med tanke på att det är ett så pass ovanligt djur i vår fauna. Att mo-

tivera det inför utskottet med att man ska se på grävlingen på samma 

sätt som på mårdhunden är kanske inte riktigt rätt. 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Fru talman! Som nytillträdd jaktminister får jag kanske blotta min 

okunnighet, att grävlingen är med i den här jaktframställningen ökar 

egentligen skyddet på grävlingen. Skulle grävlingen inte vara med så 

kunde man skjuta den hur man ville och på ett mera vilda västern sätt. 

Nu har grävlingen ett starkare skydd men den är ändå under kontroll 

när den finns med upptagen i den här lagstiftningen. Utskottet kan titta 

lite mer på det. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag har visserligen jaktkortet här i bröstfickan men jag ids 

inte ta fram och läsa det. Det förekommer naturligtvis en begränsad jakt 

också på grävling. Jakten är inte helt fri utan den är styrd, det är min 

uppfattning i alla fall. Det är väl inte så att den här lagstiftningen skulle 

ge något större skydd. 

Den här frågan jag vill framföra till utskottet som en sådan fråga som 

kan övervägas. Det ligger ju inte någon prestige hos regeringen att gräv-

lingen ska avlivas i så stora mängder. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Angående gatlykta, det är nog förbjudet även efter det här. Gatlykta står 

som regel på vägområde och det går inte. Det ska vi komma ihåg. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Brage Eklund 

Fru talman! I det stora hela så har jag inte så mycket att säga om själva lag-

förslaget. Jag tycker det är bra att man på ett lagligt sätt kan avliva djur i 

mörker, utan att man hela tiden ska vara orolig för att man ska göra lagbrott 

om man använder ficklampa eller bedriver upplyst jakt. Jag ser användandet 

av extraljus som en säkerhetsfråga i samband med att man avlivar djur. Jag 

ser inte något problem i den här lagframställningen. 

Det har nämnts här att problemet är mårdhunden och det är mårdhunden 

som man vill åt. Det är ett stort problem och jag tror att problemet är mycket 

större än många tror. Jag sysslar inte med jakt men jag är ute i skog och 

mark. Vi behöver bara titta på vart skogsfågeln har försvunnit. Man får näst-

an med ljus och lykta leta efter en orre idag, det finns väl lite mer av mor-

kulla. Ejdern har försvunnit och en stor orsak är att mårdhundar kommer till 

holmar där ejdern häckar. Bona är tomma och vittjade av mårdhunden. Jag 

tycker att det här är en bra åtgärd. Jag skulle nästan vilja beivra att man på 

något vis premierar dem som bedriver jakt på mårdhund i fällor eller på nå-

got annat sätt, för annars får vi en snedfördelning i faunan när det gäller djur, 

det gäller framförallt skogsfågel. 

Jag vill nog påstå att jägarna nu är ganska flitiga viltvårdare, åtminstone i 

våra hemtrakter bedrivs nog en ganska stor verksamhet inom jaktvårdsför-

eningen. Vi har holkspikartalka, vi har viltåkrar och vi sätter upp saltstenar. 

Jag kan inte tala för hela Åland, men åtminstone försöker vi bedriva viltvård i 

den mån det går. Jag vill nog påstå att jägarna fortfarande bedriver viltvård. 

När man lyssnar på debatten så blir jägarna beskyllde för att vara någon sorts 

lustmördare idag och det håller jag inte med om. Jägarna har nog också en 

stor funktion när det gäller vårdande verksamheter. Ofta får mannen felet på 

sig, det är mannen som jägare och skjuter idag. Men det är faktiskt ganska 

många kvinnor som också är jägare. Det är flera kvinnor än vad man tror 

egentligen. I Sverige och Finland finns det många kvinnliga jägare. 

Angående vilket utskott den här lagframställningen hör hemma, i social- 

och miljöutskottet eller näringsutskottet, så ställde jag frågan i en replik om 

inte den här framställningen borde höra till näringsutskottet. Vi fick en bra 

förklaring av ltl Roger Jansson och det får jag väl acceptera. Jag har fortfa-

rande samma åsikt att det här ärendet borde höra till näringsutskottet. Det 

finns delvis en näringsverksamhet också i jakten idag. Gästjakt bedrivs idag 

och skulle kunna utvecklas mycket, mycket mera om man skulle släppa på lite 

regler och åtstramningar bland markägarna. Det kanske skulle kunna vara en 

ganska stor verksamhet som man kunde bedriva gästjakt under kontrollerade 

former idag. Jag hoppas att skogsägare och markägare med tiden kan förstå 

att det är ett tillskott att kunna arrendera ut jakträtter och att andra bedriver 

jakt på deras marker. 

I den här framställningen går hela jakten ut på att återställa balansen i 

själva populationen i skog och mark. Vi måste få tillbaka skogsfåglarna och 

andra djur som lider av en alltför stor mårdhundsstam idag.  

Jag omfattar det här lagförslaget och hoppas att det får ett positivt bemö-

tande i utskottet. Tack.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Ltl Eklund nämner att vi har lyft fram i debatten att jaktlagen skulle ses 

som rövare eller mördare och det tycker jag inte riktigt. Jag tycker att 



  

470 

jaktlagen gör ett ofantligt bra jobb och de har en viktig insats när det 

gäller viltvård. Hur tycker ltl Eklund att man skulle föra fram den här 

traditionen bland ungdomarna för att få nya jägare och få det här intres-

set väckt? För det är ju där problemet ligger, eller hur? 

Brage Eklund, replik 

Det där, ltl Kemetter, är ingen lätt fråga. Traditionerna försvinner. Jak-

ten är en sådan tradition som håller på att försvinna på bekostnad av att 

man hellre sitter sex-sju timmar framför datorn än att man går ut i na-

turen och bedriver jakt och lär sig gamla kulturer. Det ligger nog mycket 

an på våra förfäder och föräldrar att slussa det här vidare till nästa gene-

ration och uppmärksamma jakten som en bra hobby och verksamhet. 

Det är nog till största delen en generationsfråga. Men också jaktvårds-

föreningarna har en funktion att fylla, bl.a. att ha aktivitetskvällar där 

man t.ex. lär ut hur man skjuter. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Det känns verkligen betryggande att Ålands Framtid understöder soci-

aldemokraternas förslag om att jobba vidare med den här frågan. 

 Brage Eklund, replik 

Vi har inte några bekymmer med att stöda bra förslag. Det har vi alltid 

gjort, oberoende var förslaget kommer ifrån.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Jag vill säga några saker om framställningen. Flera har sagt att 

de stöder framställningen och det gör vi givetvis också i obunden samlings 

lagtingsgrupp. Även om den här framställningen har påbörjats av förra rege-

ringen så tycker vi att det är en bra ändring av jaktlagen.  

Angående valet av utskott så kan jag förstå förvåningen att det har ändrats. 

Bortsett från vad traditionen påbjuder, att jaktfrågor alltid har gått till nä-

ringsutskottet, så finns det nog också argument för att byta utskott till social- 

och miljöutskottet. Jakten är nuförtiden en mycket social verksamhet jämfört 

med förr när man jagade av överlevnadsinstinkt. Nu far man till snabbköpet 

och köper sin mat. Det är också i stor utsträckning en miljöfråga. Inte är det 

något fel som har begåtts, att man har råkat skriva in det under social- och 

miljöutskottet. Man har nog gjort det övervägandet, när man har möblerat 

om mellan utskotten, för att jämna ut arbetsbördan. Det lagtingsledamöter 

som var med i det förra lagtinget och antog den här ändringen så behöver inte 

känna att de har gjort något fel eller misstag tycker jag. När man ska be-

stämma till vilket utskott ett ärende ska skickas till så är ett ärende alltid mer 

eller mindre relevant för det utskott som det kommer till. Ibland borde ett 

ärende gå till flera utskott. Därför finns det numera också den möjligheten att 

lagtinget under remissen kan bestämma att det ska begäras utlåtande av ett 

utskott. Om någon ledamot här tycker att det ligger mycket näringspolitik i 

det här ärendet så kan man föreslå att det också begärs ett utlåtande av nä-

ringsutskottet. Men jag tror inte att det här är en sådan ändring av jaktlagen. 

Fru talman! Själv är jag inte jägare, men min fru är det. I vårt hus är det 

lite omvända världen mot vad det traditionellt brukar vara att det är mannen 
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som jagar. Jag har själv aldrig varit jägare, haft jaktkort eller deltagit i någon 

jakt annat än som tillåten åskådare. Det närmaste jag kommit jakt är att jag 

har haft en jaktintresserad hund, men nu har han också kastat veven, tyvärr. 

Jag har en ny hund och den är också alltför mycket jaktintresserad. Jag ser 

ganska neutral och nyktert på jakten. Trots att jag själv inte är utövare så 

tycker jag det är en väldigt viktig del av kulturen och av det åländska sam-

hället. Det finns mycket traditioner inom jakten. Trots de här traditionerna så 

finns det ett behov av att utveckla jakten och att de bestämmelser som regle-

rar jakten följer med sin tid. 

Jakten är en väldigt viktig social del av hållbar utveckling. Jakten har fått 

sig några allvarliga törnar i och med EU-medlemskapet. Om man tänker på 

vårfågeljakten har det varit en stor nackdel, särskilt för den befolkning som 

bor nära naturen på landsbygden och framförallt i skärgården. Man har inte 

kompenserats med någon annan social verksamhet i stället. Nu har det blivit 

lite bättre när vårfågeljakten till viss del har återinförts. Dessutom ger jakten 

nyttig mat och jakten har många positiva bieffekter. Man får intresse för miljö 

och natur, man får motion och uppleva friluftsliv och det leder till matlagning 

och social samvaro på flera sätt. Vi använder också jakten som representat-

ionsmedel osv.  

Därför är också en sådan här relativt liten fråga viktig för att föras till lag-

tinget och ändra jaktlagen. Jag ser det som att jägarna och jakten är en del av 

den biologiska mångfalden och därigenom också på sätt och vis lagtinget och 

det regelverk som styr jakten och delar av den biologiska mångfalden. 

Jakt handlar om att kunna använda räntan på det kapital som naturen er-

bjuder utan att tära på kapitalet. Om man tär för mycket på kapitalet och tar 

ut för mycket dividend så minskar kapitalet. Då måste man komma med åt-

gärder som håller kapitalet konstant eller ökar det. Det är som att driva ett fö-

retag fast i annan valuta. 

Det här är ett sätt att underlätta för jägarna att bedriva viltvård och däri-

genom hantera kapitalet på ett sådant sätt att det finns en avkastning att jaga. 

Därför är det en viktig ändring att genomföra det här och tillåta det här i 

hjälpmedlet för att kunna bekämpa mårdhunden. Alla, som bor och verkar 

utanför rondellen, vet att mårdhunden är ett stort problem också för en icke 

jägare. Det är problem för husdjursägare och det är problem för sådana som 

vistas i trafiken osv. Mårdhunden, vilket det här i stort sett här handlar om, 

behöver absolut bekämpas på ett effektivt sätt. Tack.  

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att remittera ärendet till social- 

och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till social- och 

miljöutskottet. 

För kännedom 

3 Godkännande av protokollet om ändring av avtalet med Barbados för att undvika 

dubbelbeskattning 

Republikens presidents framställning (RP 6/2011-2012) 

Enligt lagtingsordningen 31 § 2 mom. ska talmannen utan dröjsmål översända en begä-

ran från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förplik-

telse, till landskapsregeringen för ett yttrande som bör föreligga när ärendet remitteras 
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till ett utskott. Talmannen kan dock, om möjligt efter att ha hört talmanskonferensen, i 

ett enskilt ärende besluta att ett yttrande inte är nödvändigt.  

Eftersom lagtinget tidigare har behandlat ett antal fördrag med motsvarande innehåll 

har talmannen, efter samråd med talmanskonferensen, beslutat att ett yttrande inte är 

nödvändigt i fråga om den aktuella framställningen. Ärendet kommer därför att tas upp 

till remiss vid plenum den 11 januari 2012. 

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

Republikens presidents framställning (RP 7/2011-2012) 

Liksom föregående ärende kan detta ärende sändas till landskapsregeringen för ytt-

rande men även här har talmannen, efter samråd med talmanskonferensen, beslutat att 

ett yttrande inte är nödvändigt. Ärendet kommer därför att tas upp till remiss vid ple-

num den 11 januari 2012. 

5 Godkännande av Europarådets konvention om bekämpande av människohandel 

Republikens presidents framställning (RP 8/2011-2012) 

Detta ärende har talmannen efter samråd med talmanskonferensen beslutat sända 

ärendet till landskapsregeringen för ett yttrande i enlighet med lagtingsordningen 31 § 2 

mom. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls den 11 januari 2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 29 är ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamoten Danne Sundman anhåller om ledighet från dagens plenum på grund 

av uppdrag för Lemlands frivilliga brandkår. Beviljas. 

Bordläggning 

1 Till Europeiska stadgan om lokal självstyrelse fogade tilläggsprotokollet om rätten att 

delta i de lokala förvaltningsmyndigheternas verksamhet 

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 1/2011-2012) 
Landskapsregeringens yttrande (RP 5/2011-2012-s) 
Republikens presidents framställning (RP 5/2011-2012) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 16 januari 2012. Godkänt.  

Remiss 

2 Godkännande av protokollet om ändring av avtalet med Barbados för att undvika 

dubbelbeskattning 

Republikens presidents framställning (RP 6/2011-2012) 

Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-

skott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens 

förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Kan förslaget att remittera ärendet till omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remit-

teras till finans- och näringsutskottet. 
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Remiss 

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

Republikens presidents framställning (RP 7/2011-2012) 

Talmannen föreslår att även detta ärende remitteras till finans- och näringsutskottet.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget 

är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.  

För kännedom 

4 Redogörelse enligt 26 § lagtingsordningen för Åland om ministrarnas bindningar 

Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2011-2012) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 16 januari klockan 13.00. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls den 16 januari 2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 28 ledamöter är närvarande. 

Lagtingsledamoten Igge Holmberg anhåller om ledighet på grund av privata angelägen-

heter och lagtingsledamoten Jörgen Pettersson anhåller om ledighet från plenum ons-

dagen den 18 januari på grund av uppdrag på Guernsey. 

Meddelande 

Meddelas att talmanskonferensen idag har diskuterat tidtabellen för de kommande 

veckorna. Ett extra plenum kommer att hållas fredagen den 27 januari klockan 09.30 då 

det hålls en frågestund och vid behov även behandlingar av lagförslag. Ledamöterna 

ombeds ha beredskap att sammanträda även måndagen den 30 januari. 

Första behandling 

1 Till Europeiska stadgan om lokal självstyrelse fogade tilläggsprotokollet om rätten att 

delta i de lokala förvaltningsmyndigheternas verksamhet 

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 1/2011-2012) 
Landskapsregeringens yttrande (RP 5/2011-2012-s) 
Republikens presidents framställning (RP 5/2011-2012) 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion.  

Minister Katrin Sjögren  

Fru talman! Lag- och kulturutskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till 

Europeiska stadgan om lokal självstyrelse fogade tilläggsprotokollet om rät-

ten att delta i de lokala förvaltningsmyndigheternas verksamhet samt med 



  

476 

förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i tilläggsprotokollet 

som hör till området för lagstiftningen, till de delar tilläggsprotokollet faller 

inom landskapets behörighet. Hädanefter i presentationen av betänkandet 

kallat tilläggsprotokollet. 

Utkottet har konstaterat att tilläggsprotokollet enbart berör kommunerna. 

Det fanns frågeställningar och önskemål under remissdebatten att utskottet 

skulle syna den frågan och det har vi således gjort. Det faktum att de åländska 

kommunerna berörs förutsätter att lagtinget ger sitt bifall till lagen om till-

äggsprotokollets ikraftträdande. Utskottet har även diskuterat möjligheten 

att behandla kravet på medborgarskap för hembygdsrätten men har även 

konstaterat att frågan inte har någon koppling till ärendet. Det är en intres-

sant och högaktuell fråga men det faller helt enkelt utanför ramarna.  

Bestämmelserna i tilläggsprotokollet är intressanta. Det handlar om att ut-

veckla demokratin, om rätten att delta i kommunernas, de lokala förvalt-

ningsmyndigheternas verksamheter. Förslag på åtgärder som utvecklar de-

mokratin är t.ex. rådgivande lokala folkomröstningar, vanligt bl.a. vid kom-

munsammanslagningar och åtgärder för att underlätta för personer med sär-

skilda behov att delta. Av dessa är de åtgärder viktiga som på ett icke-

diskriminerande sätt stöder förverkligande av specialgrupper såsom handi-

kappade, utslagna och invandrares rätt till deltagande och aktiverar dem att 

delta i kommunernas verksamhet både i direkt demokrati och vid val. 

Åtgärder som föreslås är också att utveckla system och förfarande som kan 

besvara klagomål och ta till vara initiativ från medborgarna samt att använda 

informations- och kommunikationsteknik för att underlätta delaktighet och 

deltagande. 

Demokratifrågorna behöver bevakas noga också hos oss. Det finns tydliga 

signaler på det. Vilka grupper är det som hörs i samhällsdebatten? Vi har ett 

lågt och sjunkande röstdeltagande och de främlingsfientliga åsikterna ökar 

hos oss här i Norden.  

Utskottet konstaterar att ett godkännande av tilläggsprotokollet inte torde 

medföra några behov av lagstiftningsåtgärder, samma bedömning gör land-

skapsregeringen i sitt utlåtande. Kommunerna tillgodoser medborgarnas in-

formationsbehov relativt väl, men det finns absolut en utvecklingspotential 

att inte bara informera utan att faktiskt också kommunicera med medborgar-

na, att öka delaktigheten. Framförallt när det gäller personer med speciella 

behov genom t.ex. ökade möjligheter till hemröstning. Här förekommer det 

uppgifter att i presidentvalet kan man hemrösta, men det kan man inte göra 

lagtings- och kommunalvalet.  

Kommunerna informerar med hjälp av den digitala tekniken. Det finns 

också stora möjligheter att kommunicera med medborgarna, att ha en två-

vägskommunikation. 

Utskottet har erfarit att bristen på lagstiftning beträffande elektronisk sig-

natur hindrar utvecklingen. Det är ingenting som brinner i buskarna, vi kan 

godkänna tilläggsprotokollet, men för att faktiskt kunna utveckla demokratin 

på Åland så borde vi ha en lagstiftning beträffande elektronisk signatur.  

Den digitala utvecklingen är mycket resurskrävande och vi i landskapet har 

svårt att hänga med, trots att en digital agenda skulle effektivisera både 

kommunernas och landskapets arbete mycket. Det är ett faktum som också 

landskapsrevisorerna har påtalat. 
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Fru talman! Lag- och kulturutskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall. 

Tack.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Jag fäste mig vid två saker. För det första; resonemanget i 

lagutskottet om att man skulle frikoppla hembygdsrätten ifrån kravet på 

finskt medborgarskap. Utskottets ordförande sade att det var lite utan-

för ramen. Det vore intressant om hon kunde vidareutveckla på vilket 

sätt det är utanför ramen? 

Utskottsordförande Sjögren nämnde också att de främlingsfientliga 

åsikterna ökar i Norden. Det kan jag hålla med om. Men jag tycker defi-

nitivt inte att de främlingsfientliga åsikterna ökar på Åland, tvärtom, och 

det tycker jag är någonting väldigt positivt. Jag förstår inte riktigt vad 

det skulle ha att göra med lagtingets ställningstagande att främlingsfi-

entligheten ökar i Norden när den de facto inte ökar här på Åland. Det 

är åtminstone min förhoppning och uppfattning. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! När det gäller hembygdsrätten och medborgarskap så är det en 

fråga för landskapsregeringen och lagtinget. Det står uttryckligen och 

klart i tilläggsprotokollet att det här handlar om kommunerna. Vi har 

penetrerat och konstaterat att det här handlar om kommunerna. Till-

läggsprotokollet kan vara en inspirationskälla för kommunerna att öka 

demokratin.  

Jag är helt säker på att det finns främlingsfientlighet på Åland också. 

Min uppfattning är att det rör på sig just nu. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag har en annan uppfattning. Samtliga partier har väl ganska bestämt 

tagit avstånd ifrån främlingsfientlighet. Den åländska debatten på nätet 

är väldigt, väldigt städad och hyfsad i förhållande till hur debatterna är i 

Finland i samband med sannfinländarnas framgångar och även hur det 

är i Sverige, Norge och Danmark. Vi behöver inte skämmas ifrån 

åländsk sida, därför blev jag lite förvånad över uttalandet. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Fru talman! Jag tror faktiskt inte att det är vare sig bättre eller sämre på 

Åland. Det finns främlingsfientliga åsikter på Åland. Jag tycker att det 

hör till en av politikernas kärnuppgifter att fundera på hur vi kan göra så 

att medborgarna känner sig delaktiga. Hur kan vi öka röstetalet och hur 

kan vi motverka främlingsfientlighet?  I och med att vi har en ekono-

misk kris så är det ett faktum att främlingsfientligheten ökar. Jag tycker 

absolut att vi behöver fundera på den frågan också här i Ålands lagting. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Jag tycker att utskottet har gjort ett bra betänkande. Jag har inte 

några invändningar mot det. Jag räknar med att hela den socialdemokratiska 

gruppen kommer att stöda det här betänkandet. 
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Vi säger egentligen bara ja och någon enstaka gång har vi sagt nej till de 

här internationella konventionerna och så händer det inte så mycket mera. 

Om vi av någon anledning inte skulle ha vår landskapslagstiftning helt i skick 

med hänvisning till de här konventionerna så händer det inte heller någon-

ting eftersom det inte finns någon kontrollmekanism i det här fallet. Det är 

upp till oss själva att bestämma om vi tycker att det finns ett behov av att för-

ändra eller skapa tilläggslagstiftning för att vi ska leva upp till den konvention 

som vi ger vårt bifall till. 

Jag tycker faktiskt att vi på en punkt här har orsak att överväga förbätt-

ringar i vår vallagstiftning och det har utskottet också tagit upp; så kallad 

hemröstning. Nu har vi ett val på gång och det är i och för sig ett riksval. Om 

man läser lappen som alla röstberättigade har fått hem så står det; ”under 

vissa förutsättningar får en närståendevårdare som bor i samma hushåll 

som den som har rätt till hemmaröstning rösta i samband med hemmaröst-

ningen.” Det är inte så bra svenska, men man förstår i alla fall att man kan 

rösta hemifrån. ”Anmälan om hemmaröstning ska göras till centralval-

nämnden tisdagen den 10 januari och för den andra omgången senaste den 

24 januari”. Det är ju ett sätt att rösta. Men det är inte så lätt för den röstbe-

rättigade att sköta det här. Speciellt om det gäller en äldre person som av 

olika skäl har svårt att ta sig till vallokalen eller till ställen där man får för-

handsrösta så kräver det nog ofta att man har någon annan som månar om 

att denna person som ska rösta hemifrån kan fullgöra sin röstning.  

Att det enbart gäller närståendevårdare är en ganska inskränkt möjlighet. 

Jag minns inte riktigt hur det var angående att rösta hemifrån i lagtings- och 

kommunalvalen men det finns inte något hinder för att man också då ber att 

valmyndigheterna skickar hem alla handlingar och så kan man rösta hemi-

från. Men vi har ju fler grupper, än bara de äldre och personer med funkt-

ionsnedsättningar, som har svårt att ta sig till vallokalerna under röstningsti-

den. Det finns många som jobbar på sjön och vi har alla som studerar.  

Vi hade under den förra mandatperioden en grupp som skulle försöka ef-

fektivera vårt valsystem, men den gruppen nådde inte ett riktigt fram på nå-

gon enda punkt. Det var mycket ”god morgon yxskaft”. Det här är en sådan 

fråga som man hade hoppats att man skulle ha tittat på närmare. Men jag 

tror inte att man överhuvudtaget gick på djupet av det.  

Precis som man säger i betänkandet så borde vi se över vår lagstiftning. 

Man borde inte bara inkludera de som är hemma utan även de andra grup-

perna som inte kan komma till vallokalerna på Åland. Man tycker att den 

moderna tekniken skulle kunna vara åtminstone till viss hjälp.  

Jag hoppas att regeringen tar den här frågan på allvar. Det är nu ganska 

länge till nästa lagtings- och kommunalval, ifall inte lagtinget upplöses av nå-

gon anledning, vilket vi ändå inte tror.  

Man borde titta på den här frågan och göra sådana förändringar så att vi 

kan göra röstningsmöjligheten tillgänglig för flera ålänningar. Det verkar inte 

vara ett problem att en massa röstberättigade de facto inte kan rösta. Här 

fungerar inte den berömda åländska närdemokratin. Det är ofta de som bor 

hemma som tycker att närdemokratin fungerar bra. Tack, fru talman. 
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 Ltl Katrin Sjögren, replik  

Fru talman! Utan att utskottet penetrerade frågan i detalj så fick i alla 

fall jag den uppfattningen att det inte var möjligt med hemmaröstning i 

dagsläget på Åland enligt de hörande i utskottet.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Men då får vi väl utveckla det då. Inte ska det väl vara omöjligt. Vi hade 

ju en omgång i lagutskottet senaste gång med vallagen, men då gjordes 

en uppföljning i kommittén av något försök i Ekenäs eller Borgå. Men 

det var inte alls detta som vi hade behov av, det var närmast någon tek-

nisk uppföljning.  

Det finns de som är rädda för att man inte ska kunna garantera val-

hemligheten i det här fallet. Jag kan inte se att det skulle vara omöjligt. 

Vi kan ju ha bankkonton och betala på nätet utan att en massa männi-

skor vet något om det. På många andra sätt kan man använda nätet så 

att det är tryggt. Jag tror att det är fullt möjligt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Jag vill fortsätta där ltl Sundback befann sig; vad syftet med den 

här stadgan är. Det är att öka tillgängligheten för så många som möjligt, ge-

nerellt men också för speciella grupper. Om det här ärendet nu uttryckligen 

handlar om kommunalvalet så har jag förstått att man också kan diskutera 

andra val här i debatten.  

Ska man göra själva valet mer tillgängligt så finns det en sak som skulle 

ändra situationen dramatiskt; möjliggöra röstning över internet. Det har 

många länder idag infört, även länder nära oss funderar på att införa det. Det 

gjordes en utredning om det här 1999-2000 där man kom fram till att i prin-

cip redan då kunde man i ett så här litet land som Åland garantera säkerheten 

tillräckligt för att genomföra elektroniska val. På dessa tio år som har gått så 

har säkerheten utvecklats enormt runt om i världen och framförallt på Åland 

där man har bland världens främsta experter på IT-säkerhet av olika orsaker. 

Vi har en bank som har den kunskapen och vi har ett spelbolag som har den 

kunskapen osv. På Åland finns kunskapen som skulle göra internetröstning 

tillräckligt säkert. 

Vi ska komma ihåg att vi har ett valdeltagande mellan 65-70 procent. Or-

saken är att röstningen inte är tillgänglig för så många. Det finns ungefär 

1000-1200 ungdomar per år i en årskull. 4000-5000 personer är borta häri-

från och studerar utanför Åland i fyra år, eftersom de flesta är borta fler än 

fyra år. Det ska då passa för dem att vara hemma och förhandsrösta eller att 

vara hemma på valdagen. För de allra flesta passar det men en stor del blir 

borta. Det är många sjömän som råkar vara på jobb och inte orkar börjar be-

ställa brev. Man kanske inte vet i vilken hamn man kommer att vara i osv, så 

de kan inte rösta. Det är en befolkningsrörelse till och från Åland, som ni kan 

se i statistiken, som bara kan rösta per brev eller hemma på Åland och inte på 

någon ambassad i världen som man t.ex. kan göra i riksdagsvalet. Alla dessa 

hinder sammantaget gör att det är förhållandevis väldigt svårt att rösta i ett 

åländskt val, bl.a. därför har vi så lågt valdeltagande. Vi kanske ändå inte kan 

komma upp till Sveriges nivå, men vi kanske skulle få tio procentenheter till 
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om vi gjorde röstning tillgängligt via internet. Det skulle gälla kommunalvalet 

och lagtingsvalet.  

Vill man fundera på en konkret åtgärd för att lösa det här också i den här 

stadgans syfte så är det internetröstning. Som ltl Sundback sade så kan man 

göra väldigt allvarliga saker idag via internet och via sin dator. Det enklaste 

och mest utbredda systemet är att man godkänner något med sina bankkoder 

och det är väldigt säkert.  

Det finns en dörr som man kan forcera i alla IT-system, men man måste 

tänka på vad folk är beredda att göra för att bryta mot säkerheten. Minst lika 

allvarligt är att det finns uppgifter på att folk har velat rösta men inte har 

kunnat. Den personens röst kunde i teorin ha varit helt avgörande. Det finns 

exempel i det här valet där mandat har avgjorts i kommunalvalet med en 

enda röst. Tänk om det var den personen som kulle ha röstat på det partiet så 

att det skulle ha blivit ett annat resultat. Man vet inte, enstaka röster spelar 

roll i ett så här litet system, det vet vi här i lagtinget. Tack.  

Ltl Wille Valve  

Fru talman! Det här tilläggsprotokollet har beretts i över 20 år. Man började 

bereda det 1978. Det är knappast förvånande att det inte riktigt finns några 

radikala bestämmelser i tilläggsprotokollet. Tilläggsprotokollet är i första 

hand att betrakta som ett inspirationsdokument både för oss som lagstiftare 

som sitter här i den här församlingen men också för våra 16 kommundirektö-

rer, som kan finna en källa för att öka rättssäkerheten i sin kommun, öka rät-

ten till deltagande, som ltl Sjögren tog upp tidigare, och att sätta ribban 

högre.  

Under utskottsbehandlingen har vi vänt och vridit ganska mycket på arti-

kel 2 som handlar om rätten att delta, som är den centrala bestämmelsen. 

Där finns en bestämmelse som man kunde ha en väldigt lång diskussion om; 

möjligheten att överklaga verksamheter i olika kommuner. Det är ju möjligt 

att överklaga beslut i kommuner. När det gäller att överklaga verksamheter så 

beror det lite på kommun. I Mariehamn kan man gå in på Tekniska Verkens 

hemsida och fylla i en blankett om man har åsikter om en specifik verksam-

het men det kan man inte göra i alla kommuner. Icke desto mindre gäller det 

att hålla det i sina rätta proportioner, det här är ett inspirationsdokument.  

Vare sig jag eller den moderata lagtingsgruppen torde ha några problem 

med att lagtinget ger sitt bifall till det här tilläggsprotokollet. Tack.  

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i pre-

sidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lag- och kulturut-

skottets betänkande. Lagförslaget är bifallet i första behandling.  Ärendets första be-

handling är avslutad. 

Föredras 

2 Redogörelse enligt 26 § lagtingsordningen för Åland om ministrarnas bindningar 

Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2011-2012) 

Enligt lagtingsordningen 26 § ska lantrådet och varje minister utan dröjsmål efter ut-

nämningen ge en redogörelse för sådana bindningar som kan ha betydelse vid utöv-

ningen av verksamheten som medlem av landskapsregeringen såsom näringsverksam-

het, ägande i företag, betydande förmögenhet eller skuld samt för sådana uppdrag och 
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andra bindningar vid sidan av lantrådets eller ministerns tjänsteåligganden. Enligt ar-

betsordningens 40 § ska redogörelsen föredras för lagtinget och saken debatteras i ple-

num. Lagtinget fattar dock inte beslut med anledning av redogörelsen.  

Diskussion.  

Vicelantrådet Roger Nordlund 

Fru talman! Det finns ett talesätt som säger; ”som man bäddar får man ligga”. 

Det passar ganska bra in på mig i det här fallet. Jag hade förmånen att få vara 

ordförande i den parlamentariska grupp som tog fram den nuvarande lag-

tingsordningen och en av förändringarna är just det som sker nu, nämligen 

redogörelsen till lagtinget för ministrarnas och lantrådets bindningar.  

Det här är en ny företeelse på det viset att vi för den här frågan till lag-

tinget. Tidigare har ministrarna i Ålands landskapsregering skrivit ner alla 

sina olika bindningar. Redogörelsen har funnits hos lantrådet och sedan har 

den som har varit intresserad kunnat komma och titta på den för att kunna 

försäkra sig om att det inte föreligger jäv eller liknande. Det är väl det som är 

den huvudsakliga målsättningen med det här förfarandet; att på ett transpa-

rent och öppet sätt visa vilka olika bindningar vi som personer har i det 

åländska samhället så att var och en kan känna sig trygg i att vi inte jobbar för 

egen sak i något ärende och att vi kan jäva oss när så behövs.  

Det här är första gången som det läggs fram på det här sättet. Vi har för-

sökt hitta en så bra modell som möjligt, men den kan säkert förbättras och 

utvecklas eventuellt till kommande nya landskapsregeringar när det blir ak-

tuellt.  

Med de orden, fru talman, hoppas jag att lagtinget kan ta till sig det här. 

Samtidigt vill jag också för min egen del göra en komplettering. När vi skrev 

det här glömde jag tyvärr bort att jag är styrelsemedlem i Ålands Fredsinsti-

tut, vilket jag här vill nämna officiellt. Det är en sak som faktiskt påverkar mig 

i mitt arbete och som jag beaktar. Tack.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag skulle önska ett förtydligande. När det gäller lantråd et 

och vicelantrådet så har man uppgett en summa i skuld på cirka 

200 000 euro på båda. Har man sådana skulder själv eller har man den 

här summan i skuld tillsammans med den som man är gift med? Sum-

man är i praktiken då hälften, förutom att man är solidariskt ansvarig 

för den äkta makens/makans skuld. Är det den totala skulden eller den 

personliga skulden? Det är ju väsentligt att veta eftersom det är hälften 

mindre i så fall.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det är nog den totala summan. Man är solidariskt ansvarig. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Det är viktigt för allmänhetens tilltro till det politiska etablisse-

manget att den som sitter i maktposition upplevs som neutral i förhållande 

till dem som maktutövningen omfattar.  
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I vårt lilla samhälle är det ofrånkomligt att människor som ingår i den poli-

tiska sfären är nära bekant eller släkt, eller har olika relationer till människor 

och grupper i vårt samhälle. I det lilla samhället är det därför extremt viktigt 

att vi har system som garanterar vår obundenhet och opartiskhet då vi sitter i 

beslutsfattande positioner, att vi är noggranna i att följa reglerna och att sy-

stemet möjliggör en öppen granskning av våra förehavanden. 

Jävsreglerna, ett viktigt regelverk inom vårt system, ska garantera att be-

slutsfattare inte uppnår personlig nytta när beslut fattas. Enligt jävsreglerna 

för landskapsregeringen ska också beslutsfattaren jäva sig om det finns om-

ständigheter som talar för att beslutsfattarens opartiskhet i ärendet kan ifrå-

gasättas. Här finns utrymme för tolkningar, när kan och bör enskilda besluts-

fattare jäva sig? Jävsreglerna får som bekant inte användas för att komma 

undan obekväma beslut. Samtidigt kan det skada det politiska förtroendet om 

beslutsfattaren anses ha starka bindningar eller går enskilda intressenters 

ärenden, rätt och slätt om beslutsfattaren har en sådan koppling till det aktu-

ella fallet att opartiskheten kan ifrågasättas. 

I den allmänna debatten, vid sammankomster, i rundabordssamtalen på 

caféer och restauranger, är vi politiker föremål för hård granskning och det 

hör till vanligheterna att våra bindningar och vår opartiskhet ventileras och 

ifrågasätts. Det är viktigt, det är en del i vårt system. 

Hur ser släktbanden ut, vem har relationer med vem, vilka bolag har vi 

kontakter med, vilka organisationer och sammanslutningar är vi medlemmar 

i, vilka chefredaktörer är våra vänner och vem bekostar vår valkampanj. Vil-

ken kommun gynnar vi och bedriver vi bypolitik när vi fattar beslut? Det här 

en del av de frågor som ställs. 

Mot den bakgrunden är det bra att det ställs krav på regeringen att redo-

göra för sina bindningar. Den redogörelse som nu presenteras gör det möjligt 

för oss i lagtinget och för allmänheten att granska regeringens beslutsfattande 

väl medvetna om och med beaktande av de bindningar som nu redovisats.  

Självfallet kan vi inte ur den här redogörelsen läsa ut alla andra underlig-

gande kontakter och bindningar som naturligt följer av det lilla samhällets 

närhet mellan beslutsfattare och olika intressenter.  Vi kan inte heller i och 

med den här redogörelsen veta på vilket sätt medlemskap i olika sällskap kan 

tänkas påverka beslutsfattaren. Men genom att vi medvetandegjorts om med-

lemskap och andra bindningar kan vi mot den bakgrunden följa och granska 

ministrarna och deras beslutsfattande. 

Det ligger i allas vårt gemensamma intresse att ministrarna agerar med 

allmänintresset för ögonen och med stor lyhördhet för allmänhetens krav på 

ett oförvitligt och opartiskt beslutsfattande. En av lagtingets roller är att följa 

upp och granska landskapsregeringens fögderi, att lagtingets beslut följs, att 

allt går rätt till och att landskapsregeringen agerar på ett oförvitligt och opar-

tiskt sätt. Liberalerna tar det uppdraget på stort allvar och vi kommer själv-

fallet, som en naturlig del av vårt oppositionsarbete, att granska landskapsre-

geringens beslutsfattande. Då finns den här redogörelsen som ett redskap i 

fortsatta granskning av landskapsregeringen.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack fru talman! Opartiskheten i regerandet är en grundpelare i den 

parlamentarism vi har. Både vi som lagting, som lagtingsledamöter och 

allmänheten, via massmedierna, har den här uppgiften. Lagstiftarna har 
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tillsätt att detta ska fungera på ett alldeles utomordentligt sätt genom 

den jävslagstiftning som vtm Eriksson hänvisade till. Frågan är väl om 

inte det är tillräckligt. Frågan är om den här offentliga listan, som är 

rimlig att man har när man blir minister och som rimligen bör finnas 

allmänheten till kännedom, ska vara ett ärende för lagtinget och lag-

tingsdebatten? Nu är det så och vi får leva med det. Kanske jävsreglerna 

ändå är det väsentliga för att undvika att vänskapskorruption och annat 

inträder.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag tror att man måste se redogörelsen för de bindningar som 

nu har redovisats i samverkan med jävsreglerna. Genom den här redo-

görelsen uppmärksamgörs vi i lagtinget och allmänheten på vilka bind-

ningar som ministrarna har redogjort för. Till den delen så är det bra att 

den här redogörelsen också finns. Däremot så kan man, precis som vtm 

Jansson, föra en diskussion om det ska vara föremål för en allmän de-

batt i lagtinget. Jag har valt att hålla anförande mer på en principiell 

nivå. Jag tycker det är viktigt att redogörelsen finns. Man kunde möjlig-

en ta bort ur den nya arbetsordningen att redogörelsen kanske inte be-

höver vara föremål för debatt, men att den däremot överlämnas till lag-

tinget och är tillgänglig för oss lagtingsledamöter.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag tackar vtm Eriksson för den här principiella inställning-

en och att man i den här debatten håller sig på det principiella planet. 

Annars skulle det bli en väldigt olycklig och onödig situation för ett par-

lament att diskutera ministrarnas privatliv. För min del kan man tänka 

sig alternativen som vi nu har, att man lämnar in den här listan men för-

söker undvika att ha den som debatt. Men även det gamla systemet var 

tillräckligt, där man lämnade in en lista till registraturen och den fanns 

tillgänglig för alla, också för oss lagtingsledamöter. Jag tycker att vi i den 

framtida utvecklingen av de här instrumenten kanske ändå borde välja 

den vägen framöver.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Man redovisar för vissa delar av ministrarnas privata liv. I vårt 

lilla samhälle innebär att de privata bindningar som man har i privatli-

vet också är en del av oss när vi går in i rollen som beslutsfattare. Då är 

det viktigt och det är bra att alla vet om att till den här delen har jag de 

kontakterna och de bindningarna. Folk är medvetna om det och kan ta 

med det i sina bedömningar när man granskar och bedömer landskaps-

regeringens fögderi.      

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Jag tycker att vtm Eriksson höll ett väldigt bra och hel-

täckande anförande, som jag håller med om till punkt och pricka. Det 

var bara ett litet ord där som jag fäste mig vid, att det ett extra viktigt i 

ett litet samhälle. Man kan faktiskt tänka på det. Jag tror faktiskt att det 

är extra viktigt i ett stort samhälle, för i ett litet så har alla människor 
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mycket mera kontroll på varandra. Det är mycket lättare att slippa un-

dan i ett stort land än vad det är här på Åland. Här har vi verkligen ögo-

nen på oss. För den skull så skall allt detta göras ändå. Men jag tycker 

det är värt att nämna.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är extra viktigt i allt beslutsfattande där man sitter på en 

politisk maktutövning att man är väldigt noga med det här. Jag kan 

backa från den här punkten. I alla sammanhang där beslutsfattare sitter 

i en maktposition ska det finnas klara transparenta regelverk som gör 

att man kan se vilka bindningar som finns och vad som eventuellt kan 

ligga till grund och påverka beslutfattandet.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Vicelantrådet Roger Nordlund citerade det gamla ordspråket 

”som man bäddar får man ligga”. Nu kanske man istället får säga;” den man 

ligger med får bädda”. Nu är den här bestämmelsen här och vi får se hur var 

och en har bäddat för sin post i regeringen.  

Det är inte ens ett år sedan som vi beslöt om att vi ska göra så här. Därför 

är jag lite förvånad att man börjar backar i det här. Nu tyckte någon plötsligt 

att vi inte alls ska få hit redogörelsen av bindningar och vi ska inte få debat-

tera det. Jag tycker att det inte är trovärdigt. Vi har diskuterat det ganska 

mycket i den kommitté som tog fram den här nya lagtingsordningen. Det har 

också varit möjligt för diskussion här i lagtinget och det fanns inte några in-

vändningar när vi tog lagtingsordningen. Jag tycker nog att systemet bör vara 

så här en tid framöver innan vi börjar ändra på det.  

Man kan svänga på det och se vad det är som är så märkvärdigt med det 

här? Ingenting! Det kanske mest uppseendeväckande är att ltl Aaltonen är en 

så stor markägare och det är väl roligt. Men i övrigt har väl de flesta av oss 

haft eller har bostadslån och de flesta av oss som är politiker har bindningar, 

det är ju därför som vi blir valda. Skulle man inte höra till en förening och om 

man aldrig skulle vara ut och träffa folk så skulle man inte bli invald här. Det 

är liksom grunden för en politiker att man har ett otal bindningar till olika 

organisationer och verksamheter osv. Genom detta så får man ju se vilka 

bindningarna är och det är väl huvudsaken så att det inte kommer fram vid 

kaffeborden. Nu finns det offentligt tillgängligt, det kommer väl fram ändå en 

massa annat, men det här är det som vi har att gå efter. Jag tycker att det är 

ett bra framsteg och att vi ska fortsätta med det här.  

Det som diskuterades mest var om man skulle redovisa för om man hade 

förmögenhet och skuld, det uppfattades som mest privat av de här kriterier-

na. Att det blev så här beror inte på något annat än att det är såsom det står i 

riksdagens motsvarande bestämmelser. Å andra sidan kan man ju fråga sig 

om någon som har väldiga skulder är lämplig att ha hand om så mycket 

pengar och ansvar som man har i en regering? Om man är jätterik så sitter 

man antagligen inte i regeringen för då har man annat att syssla med. 

På något sätt är det ganska oförargligt ändå. Jag tycker ändå att det är vär-

defullt, för det har en viss förebyggande effekt. Om exempelvis vicelantrådet 

börjar höja anslaget kolossalt mycket, lite är nog bra, för Åland Fredsinstitut 
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så kan man vara orolig för att det förekommer starka bindningar. På det viset 

har det här pappret betydelse. 

Till sist så tycker jag att den grundläggande frågan om opartiskhet avgörs 

av jävsreglerna. Det här är lite på en annan nivå och kanske inte så allvarligt. 

Det är viktigt. 

Frågan om det lilla och det stora samhället så tror jag nog att det har olika 

betydelse. Det spelar inte så stor roll vare sig det är ett stort eller ett litet 

samhälle. Misstro och skvaller flödar fritt i alla samhällen oberoende om de 

är stora eller små. Om man tänker på kvällstidningsjournalistik i stora sam-

manhang så kan den helt förstöra människors liv. Hos oss korrigeras det 

ändå alltid ganska snabbt eftersom så många har insyn och information. 

Fru talman! Jag tycker att det här är bra som det är. Vi behöver inte disku-

tera de enskilda ministrarna. Om det i framtiden finns något behov så finns 

den möjligheten. I stort sett är det väl närmast information till lagtinget och 

allmänheten. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag kan hålla med om att detta inte är någon stor fråga, 

men den är principiellt intressant på flera punkter. Till exempel detta 

med ägande i företag, om man inte äger någonting i något åländskt före-

tag så är man i en ställning och äger man till exempel något i tio 

åländska företag så vad betyder det? Är man då en sämre politiker eller 

är man en bättre? Varför vill vi veta det här? Ja, det är för att man inte 

ska vara i en jävssituation, men om man är i en sådan situation så styr 

jävsreglerna vår lagstiftning. Om man till exempel äger 10 eller 1 000 

aktier i Ålandsbanken, är man en bättre eller en sämre beslutsfattare? 

Inte ens med 1 000 aktier blir man i en jävssituation eftersom man då 

måste sitta i ett beslutande organ för att bli i en sådan situation. Samma 

sak gäller förtroendeuppdrag. Är man en sämre politiker om man har 

inte har några förtroendeuppdrag än om man har 22 stycken förtroen-

deuppdrag?  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det förra fallet om man äger aktier i bolag, speciellt om det är en bety-

dande aktieportfölj och om man sitter i en regering, så då är det nog lätt 

så att de beslut som man är med och fattar så kan detta komma in som 

en bedömningsgrund. De som sitter i regeringar avsäger sig ofta sina 

styrelseuppdrag. De säljer till och med ut sina aktier. Det är väl ett val 

som man måste göra, man tvingar ju inte någon till det. De andra mi-

nistrarna eller lantrådet kan ha synpunkter. Man har det här systemet 

just för att undvika sådana spekulationer. Det handlar inte om jäv utan 

om att skapa en viss sorts frizon runt ministrarna. Det betyder ju inte att 

de inte har bindningar ändå, men de jobbar inte direkt för sig själva.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag är fundersam om inte den här allmänna debatten har 

gått för långt. Jag vill inte säga att jag är mera för det amerikanska tän-

kande i det här sammanhanget men det är en fördel ju mer engagerad 

man är i föreningar eller andra förtroendeuppdrag och ju mera man är 

intresserade av företagslivet och därför vill vara med och satsa i det. Det 

är ofta frågan om ganska små promilledelar som man äger i de åländska 
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storföretagen och att man därmed skulle bli jävig i olika situationer eller 

arbeta specifikt för de företag i sin roll som minister, lagtingsledamot el-

ler ordförande i finansutskottet så det tror jag inte. Jag tror tvärtom, 

man tar nog snarast då ett större ansvar för hela politikområdet. Vi 

kanske borde börja fundera lite på ett annat sätt än vad vi har gjort hit-

tills. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

När jag lyssnar på vtm Roger Jansson kommer jag att tänka på att ofta i 

offentligheten när personer som sitter på olika stolar blir tillfrågade om 

inte det här är problematiskt och hur de kan skilja på sina olika roller, så 

säger de nästan alltid; ”nej, jag har inga problem med det, jag kan skilja 

på det”. Det är möjligt att de kan det, men så länge de är i allmänhetens 

tjänst kan inte de utifrån se annat än att man sitter på poster där man 

kan favorisera sina egna intressen. Det är ju för att undanröja detta som 

man först försöker klargöra om det finns bindningar och sedan huruvida 

den som är berörd gör något åt saken. Det är ju nästa steg. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Lagtinget antecknar 

sig redogörelsen för kännedom. 

För kännedom 

3 Konsumentsäkerhet 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 6/2011-2012) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 18 januari 2012.  

4 Ändringar i skattelagstiftningen 2012 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 7/2011-2012) 

Även detta ärende upptas till behandling vid plenum den 18 januari 2012. 

5 Små eldrivna fordon 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2011-2012) 

Också detta ärende upptas till behandling vid plenum den 18 januari 2012. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls klockan den 18 januari 2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 28 ledamöter är närvarande. 

Lagtingsledamoten Wille Valve anhåller om ledighet från plenum den 25 januari på 

grund av Nordiska rådets utskottsmöten i Oslo. Beviljas.  

Bordläggning 

1 Tillstånd för radio- och televisionssändning 

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 2/2011-2012) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 4/2011-2012) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 23 januari 2012. Godkänt.  

Bordläggning 

2 Godkännande av avtalet med Bahrain om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 8/2011-2012) 
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Republikens presidents framställning (RP 7/2011-2012) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 23 januari 2012. Godkänt.  

Bordläggning 

3 Godkännande av protokollet om ändring av avtalet med Barbados för att undvika 

dubbelbeskattning 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 9/2011-2012) 
Republikens presidents framställning (RP 6/2011-2012) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 23 januari 2012. Godkänt.  

Remiss 

4 Konsumentsäkerhet 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 6/2011-2012) 

Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-

skott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens 

förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Diskussion.  

Minister Carina Aaltonen 

Fru talman, bästa lagtingsledamöter! Framför er ligger förslaget till en ny 

konsumentsäkerhetslag som delvis innebär uppdateringar, förenklingar men 

också nya uppgifter för bland annat kommuner och företag som erbjuder 

tjänster som kan vara förenade med betydande risker. Men jag ska börja med 

bakgrunden till varför vi ska anta en ny lag. 

Orsaken till varför regeringen nu för fram denna lag är EU:s nya leksaksdi-

rektiv som trädde i kraft i juli 2009. I det nya direktivet ställs strängare krav 

på säker utformning av leksaker, framförallt vad gäller kvävningssäkerhet och 

kemikalieinnehåll. Det tjugo år gamla leksaksdirektivet ersätts nu i hela EU 

och det här är någonting som i grunden är väldigt bra och efterlängtat. Ut-

vecklingen inom leksaksbranschen har ökat enormt de senaste 10-20 åren 

medan kvaliteten och säkerheten inte har ökat i samma takt.  

Vi vet från fjolårets statistik att ca en femtedel av de leksaker som testades 

vid Tullaboratoriet i Finland är leksaker som ingen någonsin får leka med. En 

del av dem har allvarliga brister. En del var till och med giftiga. Under de 

senaste åren har Tullaboratoriet årligen undersökt mellan 600–700 leksaker. 

Cirka tjugo procent av dem släpps alltså inte ut på marknaden. Majoriteten av 

de leksaker som kommer till Finland importeras från länder utanför EU, 

främst från Asien.  

Leksaker finns idag i stora mängder hemma hos de flesta barnfamiljer. För 

drygt tio år sedan gjordes en undersökning av Högskolan i Halmstad där vi 

fick veta att barn i åldrarna 3 till 5 år hade över 536 leksaker var. Undrar vad 

en forskning idag skulle ge för resultat? Knappast färre antal. Senaste år im-

porterades ca 30 kilo leksaker per barn och år till Sverige. Det handlar alltså 

om betydande mängder och volymer leksaker som våra barn hanterar under 

sin uppväxt.   

Det är oerhört viktigt att leksaker är trygga, säkra och att de inte innehåller 

skadliga ämnen. I enlighet med EU:s nya leksaksdirektiv får leksaker inte 

längre innehålla cancerframkallande ämnen eller ämnen som utvecklar aller-

gier eller har så höga ljud att de kan ge hörselskador. Alla leksaker för barn 

upp till tre år och leksaker som är till för att stoppas i munnen måste hädan-
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efter också vara kvävningssäkra. I direktivet förbjuds 55 olika allergiframkal-

lande doftämnen samt att man sänker gränsvärdena för 19 farliga metaller för 

hur mycket av ämnet som får läcka ut ur leksaken. Dessa nya regler gäller till-

verkare, säljare och köpare. Uppfylls inte de nya säkerhetskraven godkänns 

inte leksaken. Även märkning av ämnen som kan vara farliga för vissa barn 

ska vara tydligare. Det ska också vara lättare att i framtiden spåra vem som 

har sålt och tillverkat en farlig leksak. 

EU:s nya tuffare leksaksdirektiv välkomnas av konsumentorganisationer 

men också av de seriösa marknadsaktörerna som producerar kvalitet framom 

kvantitet. Jag ser också att detta direktiv kan gynna den europeiska leksaks-

branschen i stort och vår lokala leksaksproducent i synnerhet. Det är mycket 

viktigt att den åländska lagstiftningen är likvärdig den som finns i riket och 

övriga i EU så att vi inte försvårar vår egen leksakstillverkares möjligheter att 

verka på den nationella, europeiska och internationella marknaden.  

Jag vill dock inflika att alla vi som är leksakskonsumenter också bör ta ett 

ökat ansvar. Som konsumenter är det upp till oss att genom våra val visa att 

vi värderar kvalitet högre än kvantitet. Som jag ser det så handlar det inte en-

bart om att man genom lagstiftning ska stöda en utveckling av säkrare leksa-

ker; det handlar även om att främja en produktion med låg miljöpåverkan 

och schyssta arbetsvillkor för de som tillverkar leksakerna. Vi måste frångå 

den masskonsumtion av billiga plastprylar som präglat leksaksmarknaden 

och i stället tänka mer hållbart. Det nya leksakslagen ger oss och våra barn 

möjlighet till att få bättre, tryggare och mer miljövänliga leksaker inom en 

snar framtid. 

Fru talman! Förutom lagen om leksakers säkerhet är det även två andra la-

gar som man föreslår att anta som blankettlagar. Konsumentsäkerhetslagen 

samt lagen om underrättelse till Europeiska kommissionen om marknads-

kontrollen av vissa produkter som medför risk.  

I lagförslaget beträffande konsumentsäkerhetslagen finns en del ändringar 

som kommer att få en del konsekvenser för både kommuner, företag och till-

synsmyndigheten ÅMHM. Det handlar om att höja produktsäkerhetskraven 

på varor och tjänster som erbjuds konsumenter för enskilt bruk.  

Detta gäller enbart om en tjänst är förenad med betydande risker. Om en 

kommun eller ett företag erbjuder eller tillhandahåller t ex en lekplats, bad-

strand, skateboardramp, äventyrsbanor eller andra i § 6 i rikets lag om kon-

sumentsäkerhet uppräknade tjänster så ska man göra en skriftlig anmälan till 

ÅMHM innan man börjar med verksamheten.  

EU:s lagstiftning utgår från att endast säkra produkter och tjänster får er-

bjudas till konsumenter. Därför måste den som ska sälja eller erbjuda en 

tjänst försäkra sig om att så det verkligen är en säker tjänst man har att er-

bjuda. Det innebär också att alla som har en anmälningsplikt också har skyl-

dighet att göra upp en säkerhetsplan.  

Det här har något som även har funnits med i den gamla konsumentsäker-

hetslagen men då som en frivillig åtgärd. Redan 2003 uppmanades t ex före-

tagare inom turismbranschen i riket, där man sysslade med verksamhet som 

innebar betydande risker för konsumenterna, att göra upp skriftliga säker-

hetsplaner. Eftersom det var en frivillig åtgärd, en rekommendation som inte 

uttryckligen fanns i lagtexten ansåg en del företag att de inte kunde tvingas 

att ha skriftliga säkerhetsplaner. 
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Avsikten från lagstiftarnas sida är att på sikt förbättra säkerheten för konsu-

menter, att på göra upp en säkerhetsplan är en förbyggande åtgärd som kan 

minska att risken för att olyckor inträffar eller farliga situationer uppstår.  

I det här säkerhetsdokumentet ska man ange hur verksamhetsrelaterade 

faror och risker ska identifieras och hanteras. Förslaget innebär även att det 

införs bestämmelser i landskapslagstiftningen om innehållet i dokumentet, 

uppdatering av dokumentet, säkerhetsutbildning för personalen samt öv-

ningar i hur man agerar i nödsituationer. Avsikten är inte att man ska ha en 

mängd olika planer för sin verksamhet. Har man redan t ex gjort upp en plan 

i enlighet med § 14 i räddningslagen så ska det räcka. 

Är det här verkligen nödvändigt, kanske någon frågar sig, fru talman. Sä-

kerhetsdokumentet behövs framförallt för att se till att tjänsteleverantören 

själv är tillräckligt väl förberedd på de risker som kan vara förenade med 

tjänsten. Det ska inte skickas inte till någon myndighet men det ska finnas ett 

dokument att tillgå som ÅMHM vid behov ska ha möjlighet att granska. 

Har man flera t ex lekplatser eller badstränder räcker det med att utarbeta 

ett enda säkerhetsdokument som gäller gemensamt för dessa.  

Vilka konskevenser får då detta lagförslag? Ja, det handlar inte om bety-

dande ekonomiska konsekvenser varken för verksamhetsutövarna eller för 

landskapsförvaltningen och dess myndighet ÅMHM. Vi menar att den princi-

piella utgångspunkten är att de konsumtionsvaror och konsumenttjänster 

som erbjuds på den åländska marknaden ska vara säkra. De som berörs av 

lagförslaget rör sig om ett fåtal tjänsteleverantörer enligt uppgift som jag fått 

från ÅMHM. Mellan tio och tjugo verksamheter kommer att beröras.  

Jag anser att det är otroligt viktigt att företagen och kommunerna inte ser 

denna lag som ytterligare en onödig administration. Man bör se lagen som ett 

stöd för sin verksamhet och jag är övertygad om att de seriösa, kompetenta 

och kunniga företagare vi har på Åland redan idag har en hög säkerhetsmed-

vetenhet. Att ha tänkt igenom på förhand hur man ska förebygga olyckor, vad 

man gör ifall en olycka skulle ske och vem som gör vad, borde vara och är 

grundläggande för de allra flesta företag idag. Säkerhetsövningar och säker-

hetstänk ingår och bör ingå redan idag i de allra flesta verksamheter, i syn-

nerhet där man så erbjuder tjänster förenade med risker till kunder.  

Många som anmäler sig till natur- och äventyrsaktiviteter har nödvändigt-

vis inte alltid erfarenhet eller vana att röra sig i skog och mark eller på öppet 

vatten. Vi har idag besökare på Åland som kommer från storstäder och från 

andra delar av Europa och Ryssland och som kanske aldrig har suttit i en båt, 

kanot eller en kajak tidigare och som inte kan läsa av de tecken som infödda 

med lokalkännedom och erfarenhet sedan generationer kan se, t.ex. att det 

ska blåsa upp till storm och det är bäst att söka sig mot land.  

För att förebygga att olycksfall sker, och för att definiera vilken miniminivå 

man bör ha när det gäller säkerhet inom natur-, äventyrs- och upplevelseak-

tiviteterna samt för att öka säkerheten, så tycker jag att säkerhetsplaner är en 

del av konceptet. Det kommer också att öka professionalism hos våra företa-

gare och jag tror att vi ingen vill att det ska hända dem olyckor p.g.a. bris-

tande utrustning eller brist på kunskap hos arrangörerna. Det här är ett sätt 

att höja och behålla standarden på de aktiviteter som åländska företag erbju-

der idag. 

Tryggare produkter och säkrare tjänster för konsumenterna. Det ser jag 

fram emot. Tack, fru talman. 
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Ltl Katrin Sjögren  

Fru talman! Från liberalernas sida kan vi konstatera att landskapsregeringen 

fortsätter den inslagna linjen beträffande EU-direktiv, dvs. att man utnyttjar 

blankettlagstiftning i komplicerade fall. Det sparar både tid och pengar. 

Många gånger är direktiven komplexa och i det här fallet rör det sig om behö-

righeter som både hör till landskapet och till riket. 

Mitt anförande tar fasta på det som till mesta dels är nytt och det handlar 

om leksaksdirektivet.  

Det som är intressant och som är synnerligen viktigt är att social- och mil-

jöutskottet bildar sig en uppfattning om hur tillämpningen av direktivet 

kommer att fungera i praktiken. Det är här politiken ofta får kritik från nä-

ringslivet. Hur på verkar de nya reglerna näringsidkarna? Vad innebär de nya 

standarderna när det gäller leksaker? Tillverkare, leverantörer, butikschefer 

alla bör känna till vilka nya regler som gäller.  Här tycker jag att landskapsre-

geringen ska ta ansvar för de småföretagare som berörs och förslagvis an-

ordna ett seminarium tillsammans med Ålands näringsliv, ÅMHM och be-

rörda näringsidkare. Har näringsministern och näringsavdelningen funderat 

på det här leksaksdirektivet? Det skulle vara intressant att höra den aspekten, 

eftersom det direkt berör näringsidkare. Hur ser det ut för ÅMHM:s del, finns 

det kompetens och resurser? 

Det nya leksaksdirektivet som ersätter det gamla är mer tydligt och strikt 

men det har också blivit kritiserat för att sila mygg och svälja elefanter. Direk-

tivet är på 37 sidor, riktlinjerna för uttolkning på cirka 200 sidor.  

Det stadgas bl.a. att påsar med ouppblåsta ballonger måste ha varnings-

text. Nu kommer det lite sila mygg. Följer man diskussionen som förekom i 

Sverige när man införde och implementerade direktivet så kommer det fram 

lite intressanta trådar just på temat att man silar mygg. 

Direktivet innehåller massor med regler för varningstexter för små leksa-

ker som små barn kan tänkas stoppa i munnen och svälja. I den mån som så-

dana leksaker finns i matförpackningar så måste det finnas en separat pake-

tering som uppfyller vissa säkerhetskrav. Så klarade sig Kinderägg efter att ha 

gjort om sin kapsel. 

Inom EU-parlamentet när man förberedde lagstiftningen så var det flera 

parlamentariker som ville göra som USA och förbjuda chokladägget med lek-

sak i. USA har en strängare lagstiftning än Europa.  I USA ansåg man att 

kvävningsrisken och en kanadensare som påkoms med att ta med sig kinder-

ägg över gränsen fick böta 300 dollar. Det blev det ingenting av EU, där bland 

annat en barnläkare, parlamentariker Mepp Peter Liese kunde vittna från sin 

praktik; ingen av mina kolleger har någonsin rapporterat om hälsoproblem 

orsakade av kinderägg, däremot har jag ofta upplevt att barn riskerar att krä-

vas av jordnötter och äppelbitar. Den som vill förbjuda kinderägg måste i så 

fall också förbjuda äppel och jordnötter. 

Leksaksdirektivet är väldigt inriktad kvävningsfaran. Det är någonting som 

man förstås ska ta på stort allvar och det vet alla som har haft små barn. Ma-

dam söker ett område på små prylar så att de inte ska stoppa någonting i 

munnen. Men frågan är om man måste lagstifta om det? 

I Sverige dör faktiskt fyra barn om året av kvävning som man ska ta det på 

allvar. Men det blir kanske absurt att försöka lagstifta om det. Det handlar 

oftast om grönsaker, bär och nötter eller annan mat. 
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Apropå ballongfaran, i alla våra hem finns det fullt av plastpåsar och plast-

film och de förvarar vi inte heller i kassaskåp. 

Några ord om att svälja elefanter. Här kommer också en historia, direkt 

från verkligheten, som är väldigt intressant och som tar fasta på kemikaliede-

len i konsumentskyddet över lag. 

Det finns tydligen en branschtidning för hudläkare där man från olika håll 

i Europa kunde rapportera om att man fick patienter till sina mottagningar 

som hade märkliga, ilskna och allvarliga utslag på ryggen och på baksidan av 

benen. Det var flera hudläkare Europa som rapporterade i den här bransch-

tidningen och de kunde förstå vad det kunde förorsakas av. Efter idogt fors-

kande kom man fram till att gemensam nämnare var en ny fåtölj konstläder 

importerad ifrån Asien. Konstlädret innehöll så mycket gifter mot mögel som 

förorsakar patienternas utslag. Detta med kemikalier ska vi ta på ett mycket 

stort allvar. 

När det gäller kemikaliedelen i leksaksdirektivet så skärps det och det är 

jättebra. Barn är extra känsliga för skadliga kemikalier med sin tunna hud 

och sina växande kroppar. Trots att lagen redan i dag tydligt säger att leksa-

ker inte får innehålla några kemiska ämnen och blandningar som kan inne-

bära risk för människors hälsa börjar tillverkarna ofta använda kemikalier 

innan de gjorts ordentliga studier av hur de påverkar människor. I vissa fall 

som med bly, bisfenol A och ftalater har det kommit fram senare att de kan 

orsaka skador. Här börjar man alltmer också tala om cocktaileffekter. Vi har 

gränsvärden för miljögifter, för växtskyddsmedel och för mjukrörare. Männi-

skor kan i blodet ha nivåer som håller sig till gränsvärdet men alla de här 

olika doserna av kemikalier börjar få ödesdigra konsekvenser för människor 

och människors hälsa. 

 Många fullskalexperiment pågår på leksaker. Det som inte är förbjudet är 

tillåtet. Det kommer vi kanske att återkomma till. 

När ett ämne börjar användas är det svårt att få bort det från marknaden. 

Ftalater är ett exempel. Det används som mjukgörare i plast och det finns i 

alla möjliga barnleksaker, även bitleksaker. De farligaste varianterna är nu 

förbjudna för barn under tre och i.o.m direktivet höjs åldern till 14. Forskarna 

upptäckte att det rubbar hormonsystemet. Men alldeles bara för några år se-

dan var det krigsrubriker i media; man hade tagit hand om leksakerna, men 

man hittade höga halter av det mjukgörande ämnet i nappar, pipmuggar och i 

tröstnappar som används av barn som har dem i munnen och suger på. Det 

är mycket allvarliga saker.  

Trots förbud kommer laksaker som innehåller förbjudna ämnen ut på 

marknaden och i leksaksbutikerna. Idag tillverkas mellan 80 och 90 procent 

av alla leksaker, som säljs, i Kina. Ansvaret för leksakens kvalitét flyttas då till 

importören. Här skulle det vara viktigt att landskapsregeringen tar ett fast 

grepp och stöder de småföretagaren som är verksamma i leksaksbranschen.  

Att som konsument skaffa sig information om vad leksaker innehåller och 

hur de tillverkats är svårt. Vi måste helt enkelt lita på att företagen och myn-

digheterna sköter kontrollen.  

Det nya direktivet har varit föremål för allvarlig kritik när det gäller trös-

kelvärdena i kemikalierna. Visst är det en skärpning men många miljöorgani-

sationen tycker att de fortfarande är för höga, att man haft för lång tid på sig 

att anpassa sig när det gäller kemikalierna och att kontrollen av leksaker 

borde genomföras av oberoende testlaboratorier, inte av producenterna 
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själva. Kemikalielobbyn är otroligt stark! Här har vi en tickande miljöbomb, 

en tyst katastrof.   

De senaste 50 åren har världens kemikalieproduktion ökat från 7 miljoner 

ton eller över 400 miljoner ton per år. Enligt EU:s sammanställning används 

idag över 100 000 kemiska ämnen varav många är skadliga. De allra flesta 

finns i produkter som omger oss dagligdags t.ex. kläder, mat, leksaker, hygi-

enprodukter och byggmaterial. 

Det krävs därför försiktighet, en ökad medvetenhet och ett breddat hälso-

tänkande, särskilt för de miljöer som barn vistas i regelbundet. Det krävs re-

plik politiker agerar, att vi lever upp till det förtroende som föräldrar ger oss 

dagligen. Det här var en sådan konkret sak som jag saknade i handlingspro-

grammet, just risken med kemikalier och rätten att kräva en giftfri vardag för 

våra barn. Tack. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Jag är lite oklar på om ltl Sjögren diskuterar lagen om 

leksakers säkerhet? Det är alltså inte fråga om leksaksdirektivet. Det här 

är den nationella tillämpningen och den åländska tillämpningen. 

Det andra är att kemikalielagstiftningen reglerar hur mycket man får 

använda olika ämnen. Det är kanske sedan förekommer i förordningar 

till den här lagen om leksakers säkerhet. Man måste gå till konsument-

säkerhetslagen 4 § som pratar om subsidiär lagstiftning. 

Den här lagen riktar sig inte bara till näringsidkare utan också till 

kommuner, föreningar och till tullen som har hand om att kontrollera de 

kinesiska leksakerna. Jag måste säga att jag tyckte att det här resone-

manget var lite ostrukturerad.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Fru talman! Det står ltl Sundback fritt att tycka precis vad hon vill om 

mitt anförande. Jag anförde att jag ville att social- och miljöutskottet tit-

tar på tillämpningen av lagen. Det är ju det som vi sätter i kraft, vi sätter 

leksaksdirektivet ikraft med den här lagen. Det här är första gången som 

det åländska parlamentet får debattera leksaksdirektivet. Visst vet jag 

att landskapsregeringen inte kan beskyllas för att sila mygg och svälja 

elefanter. Men jag har också ett allmänt intresse av att debattera själva 

leksaksdirektivet, det har vi inte gjort förut i parlamentet och det tycker 

jag absolut är på sin plats. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Strikt formellt har vi inte ett sådant ärende på agendan. Vi har ett lag-

förslag om leksakers säkerhet, en rikslag, som här föreslås att ska tas 

som en blankettlag. Jag tror att det går för långt om utskottet ska gå till-

baka till leksaksdirektivet och se om det här uppfyller direktivets grän-

ser. Jag utgår ifrån att det är regeringens sak att göra just det. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Fru talman! Ltl Sundback brukar ofta säga att hon förbehåller sig rätten 

att diskutera olika saker. Jag förbehåller mig rätten att diskutera lek-

saksdirektivet. Ltl Sundback får tycka vad hon vill. Det som jag sade och 

det som jag ville att social- och miljöutskottet skulle titta på var just till-

lämpningen. Samtidigt debatterar jag leksaksdirektivet också för vi 
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kommer med all sannolikhet att kunna påverka nya direktiv, vi kommer 

att få ny lagstiftning till lagtinget. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, fru talman! Ltl Katrin Sjögren ställde några frågor i sitt anförande 

till näringsministern bl.a.om man har det varit i kontakt med näringsli-

vet och diskuterat den här frågan. Det har man gjort till skillnad från 

den föregående regeringen som inte gjorde det, vilket jag tyckte var 

ganska beklagligt när jag fick ta del av det.  

Efter diskussioner med den leksakstillverkare som vi har på Åland så 

inser man att det viktiga är att man inte inför ytterligare pålagor ur ett 

åländskt perspektiv på en leksakstillverkare som uppfyller de CE-

märkningar som krävs idag för att ha leksaker på den gemensamma 

marknaden. 

Den här regeringen har tagit allvarligt på den här frågan. Jag håller 

med det som ltl Sjögren också säger; det viktiga är hur den tillämpas. 

Det är bra att utskottet tittar vidare på de här frågorna för man kan till-

lämpa lagar på olika sätt beroende på vilka tjänstemän som läser texter-

na som den här församlingen skriver ihop. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Fru talman! När det gäller igångsättandet av att fullfölja leksaksdirekti-

vet så var det en sak som inte var färdigbehandlad. Där har den nu sit-

tande landskapsregeringen ansvar att diskutera med näringslivet och 

producenterna. Det jag frågade var om man kan garantera att alla leksa-

ker på Åland har CE-standard? Kan man garantera att inte små nä-

ringsidkare gör direktimport? Både i Finland och i Sverige så är det här 

en stor fråga för importörer och tillverkare. Det här är en fråga som bu-

tikschefer och alla ska känna till så det kanske skulle vara på sittplats att 

diskutera vidare med Ålands näringsliv om det finns behov av ett semi-

narium eller något annat önskemål.  

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Jag har absolut ingenting emot om man skulle ha ett sådant 

seminarium och diskutera och ha samråd med näringslivet.  

Det är tullens ansvar att se på importer till Finland och om man upp-

fyller de CE-märkningar som krävs. Jag vet att tullen gör stickprov och 

kontrollerar vissa försändelser extra noga ibland. Kanske vi ska vara 

glada att det inte är självstyrelsens behörighet för det är ganska kompli-

cerat om vi ska börja granska import som sker till vårt självstyrande 

örike.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Fru talman! Visst är det på det viset att tullen gör stickprov. Det import-

eras enorma mängder till riket och till Åland och man utför stickprov. 

Jag kan aldrig se att det är fel med kunskap. Jag tycker att det skulle 

vara en bra gest ifrån landskapsregeringens sida att se till att man bryr 

sig om småföretagare. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Ett klargörande, ltl Sjögren, föreslog du att Åland ska 

förbjuda kinderägg? Är det här regelverket för löst? 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Fru talman! Nej, det gjorde jag inte. Det var ett exempel på absurditeter 

som också förekommer när man diskuterar den här formen av lagstift-

ning. Så, nej absolut inte! Det var ett exempel på att sila mygg och svälja 

elefanter.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Sara Kemetter 

Fru talman! Vi har alla rätt att leva i ett tryggt samhälle. De nya leksaksdirek-

tiven har fäst särskild uppmärksamhet vid skyddet av barn mot risker som är 

förenade med kemikalier i leksakerna, bl.a. cancerframkallande också så kal-

lade CMR-ämnen är i regel förbjudna. Detta här är jättebra. Jag vill påstå att 

det är utmärkt. 

Fru talman! Vi vet att det finns företag som inte uppfyller dessa krav. Lek-

saksfabrikörer i bl.a. Kina och Indien tillverkar inte alltid produkter som hål-

ler den standard som krävs av EU. Detta beror inte alltid på att myndigheter-

na i dessa länder inte har säkerhetskrav, utan att den enskilda fabriken till-

verkar utgående från de resurser de har. Är det brist på en råvara så kanske 

de använder sig av en billigare farlig råvara för att få produkten färdig. Mark-

naden är tuff och konkurrensen hård. Konsumenterna kräver billiga produk-

ter och på en sådan marknad äventyras konsumenternas säkerhet.  

”You get what you pay for” – brukar man säga i Amerika, och det betyder 

inte alltid att produkten är bra.  

De allmänna principerna om CE-märkning anses underlätta marknads-

kontrollen av leksaker, men vi vet även att förfalskning av säkerhetsmärk-

ningen CE sker. Vi läser tyvärr lite för ofta i tidningen att en produkt eller 

vara har klassats som farlig och ska lämnas in tillbaka till butiken. Det är bra 

att stickkontroller görs, men en skärpning av regelverket är enligt mig nöd-

vändig. Som förälder vill man veta att födelsedagspresenten till sonen eller 

barnbarnet garanterat är säker. 

Det är bättre att vara lite mer försiktig än att ett barn kan skada sig för li-

vet. Det är frågan om säkerhet och trygghet. 

Fru talman! Det ligger även i handelns intresse att garantera säkerhet och 

att ha klara regler att följa. Ingen vill få ett dåligt rykte ifall man skulle sälja 

varor eller erbjuda tjänster som inte är säkra för konsumenterna. Det är även 

bra att vi på Åland har en egen myndighet, i detta fall ÅMHM, som kommer 

att kunna upprätthålla en välfungerande tillsyn. Tjänsteleverantörerna kom-

mer att ha en skyldighet att anmäla verksamheter som kan vara förenade 

med betydande risker. Här tycker jag det är bra att anmälningsskyldigheten 

gäller platser där barn ofta vistas. Några bra exempel är utomhuslekplatser, 

skateboardramper, rid stall och badstränder. Olyckor han alltid hända, men 
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olyckan ska inte bero på lekredskapet eller på att området dit barnen bjuds in 

att leka, inte uppfyller de normer som givits.  

Jag vill avsluta med att konstatera att jag stöder förslaget och hoppas att 

lagtinget också kan godta förslaget. Tack. 

Ltl Wille Valve 

Fru talman! Det lagförslag som vi har framför oss innehåller flera goda saker, 

bl.a. målsättningarna som åtminstone jag kan omfatta, dvs. att klargöra vem 

som är ansvarig part och att överhuvudtaget skapa större klarhet och tydlig-

het i lagstiftningen. 

Tittar vi på huruvida det skapar gränshinder eller inte, vilket är en het po-

tatis särskilt i Nordiska Rådet, så är svaret nej. Tvärtom, det här bidrar till en 

harmoniserad marknad i EU där samma regler gäller för alla. 

Leksaksaksdirektivet, som vi hade en intressant diskussion om här tidi-

gare, handlar mycket om sunt förnuft. Det handlar om att vi inte ska ha radi-

oaktiva leksaker eller ha leksaker med reproduktionshämmande ämnen. Det 

finns knappast någon i den här salen som har något att invända mot det. 

Det finns lite mera att debattera om i konsumentsäkerhetsdelen. En bra 

sak som jag uppskattar i konsumentssäkerhetslagsförslaget, artikel 7, är det 

som ministern nämnde; i fall det redan finns en plan. I artikel 14 i räddnings-

lagen så behövs inte en säkerhetsplan uppgöras. Det är en bra grej för det är 

mindre byråkrati för företagen. 

Jag vill ge som färdkost till det behöriga utskottet detta att om vi tittar på 

totalen av bestämmelserna, dvs. anmälningsplikten och säkerhetsdokumen-

ten så vad innebär det här för den enskilde företagaren? Delvis skymtade det 

tidigare i debatten fram om ÅMHM klarar av detta? Jag har inte någon an-

ledning att ifrågasätta huruvida ÅMHM skulle klara av detta. Jag tänker mera 

på totalen. Hur stor blir arbetsbördan om vi tar företaget Lekplaneten som 

exempel? Måste de ha certifikat för varje leksak, intyg över spårbarhet, an-

mälningsskyldighet enligt artikel 7 och säkerhetsdokument? Tittar vi på 

framställningen så finns det antydningar i dokumentet om att ÅMHM inte är 

nödvändigtvis behöver ha full koll, bara pappren finns och man kan titta på 

dem. Det gör åtminstone mig lite bekymrad. 

Jag hoppas att det behöriga utskottet tittar extra mycket på om det går att 

minska den totala bördan för våra företagare.  

Angående debatten om kinderägg så hade jag en debatt med en kollega här 

tidigare om huruvida de omfattats eller inte. Tittar vi på sidan 8 så står att; 

”det är förbjudet att placera leksaker inne i ett livsmedel på ett sådant sätt 

att man måste förtära livsmedlet för att komma åt leksaken”. Vi kom fram 

till att man kan bryta upp kinderägget utan att förtära det, då är det ingen 

fara. Tack, fru talman. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Tack, fru talman! Tack ltl Wille Valve för ditt inlägg. ÅMHM har absolut 

inte resurser att gå ut i leksaksbutikerna och kontrollera varenda leksak 

och begära att få se dokument. Men, om det kommer en anmälan, om 

det kommer en förälder som klagar eller att det har hänt en olycka så då 

kan ÅMHM gå in och begära att få se dokumenten. Det är tillverkaren 

som ska se till att alla leksaker förses med uppgifter så att leksaker går 
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att spåra. Det ska vara modellnummer, serienummer och partinummer 

osv. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Som sagts tidigare här så har den här framställningen två delar; 

dels är det en lag när det handlar om leksaker så och lagen om konsumentsä-

kerhet på varor och tjänster som erbjuds konsumenter för enskilt bruk.  

När det gäller leksaksbestämmelserna är det rysligt behjärtansvärt att man 

i möjligaste mån begränsar barns exponering för kemikalier. Jag hör också 

till dem som är mycket orolig över det, eftersom det alltid i alla fall är en väl-

digt liten dos som man får i sig. Det kommer några små enstaka molekyler i 

gången och det uppfyller alltid alla gränsvärden som finns alltid. Med sam-

mantaget så blir det stora mängder av olika typer av kemikalier som vi inte 

känner till vad det innebär för barn och människor i alla åldrar. Jag tror att 

det i framtiden kommer att bli ett stort folkhälsoproblem, som vi inte riktigt 

kan överblicka idag. Därför är det viktigt att ta det säkra före det osäkra och 

undanhålla särskilt barn från så mycket kemikalier som möjligt. De flesta 

kemikalier lagras i kroppen. Människan, som är designad för att leva på öst-

afrikanska steppen, har inte utvecklat förmågan att göra sig av med kemikali-

erna som man på dessa miljoner år inte har exponeras för. Möjligtvis kan 

människan om några miljoner år göra sig av med kemikalierna från sina or-

gan. Därför är det här ytterst allvarligt och viktiga bestämmelser. 

Den andra delen, konsumentsäkerhetsdelen, när man läser det rakt upp 

och ner så är det också behjärtansvärt och viktiga saker att omgivningen är 

säker och om man köper en tjänst så kan man lita på att den är säker. Lite 

oroande med den här framställningen är vad det här kommer att resultera i. 

Hur mycket ny och extra byråkrati blir det för tjänsteleverantörer, entrepre-

nörer och för näringslivet som helhet?  

Det finns två vägar att vandra; att göra det här på ett smidigt sätt eller att 

läsa Bibeln som en viss potentat läser den och göra så mycket byråkrati som 

möjligt. Om man läser den så då är den här framställningen rentav katastro-

fal, om man i varje paragraf letar upp möjligheter att skapa ny byråkrati då 

kan det bli riktigt tokigt. Det finns många möjligheter. Jag hoppas verkligen 

att man inte ska göra det. Jag vill inte säga att jag tror att man ska göra det 

utan jag hoppas verkligen att man både från landskapsregeringens sida men 

framförallt från ÅMHM:s sida försöker minimera byråkratin. Att man inte 

ska införa ny byråkrati där det inte absolut är motiverat och att man alltid 

försöker i alla processer vara så smidig som möjligt. 

Om utskottet ska göra någonting speciellt åt den här lagen så borde man 

analysera byråkratibiten. Att vi inte återigen påför näringslivet ny byråkrati, 

utan att det egentligen ger någon nytta. Jag är inte mot byråkrati per definit-

ion. Jag tycker att det behövs lagar och regler för att uppfylla syftena som är 

mycket lovvärda. Men ofta tyvärr så gör man som den nämnda potentaten 

och det måste vi få en ändring på, så ska det inte får vara. Man ska kunna 

vara smidig och verkligen ha byråkrati där det är motiverat och ha enkla pro-

cesser så att vi möjliggör att vi har en stor flora av tjänsteleverantörer.  
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Det speciella för Åland är ju alla småföretagare där man ofta är ensam. 

Man är ute och guidar sina kunder samtidigt som man ska fakturera, samti-

digt som man ska sköta sin bokföring och samtidigt som man ska sköta all 

sådan här byråkrati. Det här är inte några problem för ett företag med 50 an-

ställda för där finns personer som jobbar med byråkrati. Men för småföreta-

gare är alltid sådana här bestämmelser av ondo, som man kanske ser det, 

men det kanske också är motiverat. Tyvärr förekommer det rätt så mycket 

omotiverad byråkrati och det hoppas jag att man kan undvika. Utskottet får 

gärna titta på det. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Fru talman! Obundna och liberalerna är helt överens. Jag påtalade i mitt 

anförande att man ska se på tillämpningen. En idé skulle kunna vara att 

man diskuterar med näringsidkarna själva hur vi ska göra det här på 

smidigaste sätt. Vi ska implementera direktivet, men tillämpningen ska 

vi göra så smidig som möjligt. Vi på Åland vill ju, precis som stora delar 

av Europa, ha säkra leksaker, vi vill ha humana djurtransporter och det 

betyder också att vi är en del av hela stora EU och behöver implemen-

tera lagstiftningen. Nyckeln finns i tillämpningen. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Så är det. Det är ofta upp till den enskilde tjänstemannen 

och framförallt till den myndigheten som tillämpar den här lagen att 

försöka vara smidig, försöka föra dialog och försöka att inte slå någon i 

huvud med byråkratin. Man ska istället förklara vad syftet är och vad 

man vill uppnå med den nya byråkratin som kommer till för små företa-

gare. Då kanske de förstår det, tar sig an det och också använder det i sin 

marknadsföring. Man är certifierad och man har säkerhetsplanen i skick 

osv. Man måste vända på det så att folk ser det som någonting positivt. 

Men det kan vara lite svårt om man är enmansföretagare och jobbar 200 

procent redan och ska börja jobba 210 procent för att det här ska fun-

gera. Där gäller det nog att vända orden rätt och framförallt se på alla 

rutiner och processer i tillämpningen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Fru talman! Ambitionen från landskapsregeringen är naturligtvis att det 

ska vara en så lätthanterlig och smidig hantering av både anmälnings-

plikten och säkerhetsplanerna som möjligt. I propositionen till rikslagen 

beträffande konsumentsäkerhet beskriver man precis samma resone-

mang som ltl Sundman hade. När det gäller små och medelstora företag 

ska man inte kräva orimliga säkerhetsplaner utan de ska utformas i en-

lighet med verksamhetens storlek och art och man försöker samordna, 

om det finns flera myndigheter som också kräver olika planer, så att det 

blir så lite byråkrati som möjligt. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag läste den passusen. När man läser det så låter det bra 

och lovvärt. Men vi har sett av andra exempel att man sedan har en för-

måga att ändå zooma ner. Ett medelstort företag i Finland är mycket 
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större än ett medelstort företag på Åland och så justerar man gränsvär-

dena till nackdel för näringslivet. Jag vill inte påstå att man för avsikt att 

göra det här, men man måste tänka på sådana avgränsningar så att man 

inte har oskäligt mycket byråkrati. Det ska bli intressant att följa till-

lämpningen av det här. Utskottet kunde fördjupa sig i det och kanske till 

och med skriva det. Egentligen borde det finnas en paragraf i lagen som 

uttryckligen säger att man särskilt ska beakta åländska förhållanden, 

men så kan vi inte heller ha det. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Fru talman! Jag har ingenting emot att man granskar just det här styck-

et. Man skulle också gärna kunna gå på studiebesök till ÅMHM och ta 

reda på lite mera vad den här väldigt effektiva och kompetenta myndig-

heten jobbar med. Det är väldigt intressant. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det är ett bra förslag. Jag tycker att man också från lagstif-

tarens sida kan föra en dialog direkt med tillämparen i det här skedet 

när man ska stifta lagen så att man också från lagtingets sida kommuni-

cerar viljan att ha smidiga processer. Det finns ju alltid olika uppfatt-

ningar. Man kanske aldrig blir helt överens från småföretagarnas och 

ÅMHM:s sida, men man kan absolut bli mera överens och ha en mer 

fruktbar dialog. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Det här är den första lite större lagframställningen som den nya 

regeringen kommer med. Man funderar på det som utlovades att det skulle 

vara en högre kvalitet på lagframställningarna i fortsättningen. Jag har inte 

lusläst den här framställningen på det sättet att jag kan betygsätta den. I och 

med att den här framställningen går till det utskott som jag sitter i så får jag 

ändå möjlighet att gå igenom den till punkt och pricka.  

Man har också pratat om ett modernt ledarskap och framförallt pratade 

man om en helhetssyn. Miljöregler och regler för näringslivet skulle gå hand i 

hand. Man pratade om en ny näringspolitik med mindre byråkrati. Därför 

hoppas jag också att näringsministern har möjlighet att närvara när vi har 

den här debatten. 

Minister Aaltonen gav en bra presentation, men den kanske var lite ensi-

dig. Den här framställningen framställdes som någonting oerhört positivt. 

Det sades också att det fanns förenklingar i den. Märkväl, notera vad jag sade 

tidigare att jag inte har läst framställningen till punkt och pricka, men jag har 

åtminstone inte hittat några förenklingar, tvärtom.  

När det gäller det som ministern tog fasta på; farliga giftiga leksaker så tror 

jag att ingen i den här salen vill att våra barn ska komma i kontakt med dem. 

Tullaboratoriet vid tullmyndigheterna ska sköta det, där borde gränsen fin-

nas.  

Det här är regelverket är uppbyggt för att se till att den typen av leksaker 

inte kommer fram till barnen, så långt är det bra. De leksakerna framställs i 

Asien, u-länder och inte på Plasto för där har man andra regelverk som man 
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redan följer. Byråkratin är uppbyggd just för att det inte ska komma farliga 

och giftiga leksaker till barnen. Byråkratin är inte uppbyggd för små åländska 

småföretag.  

Det var roligt att se att ltl Danne Sundman har kommit tillbaka till den 

gamla formen igen. Jag håller med om ganska mycket av det som han sade. 

Däremot håller jag inte med honom när han sade att det här är någonting 

som utskottet måste titta på. Jag har ju redan fått den erfarenheten att man i 

utskottet säger nej. Man säger att så här har regeringen lagt förslaget och se-

dan är den diskussionen slut. Det är ju faktiskt regeringen som måste se ige-

nom alla konsekvenser för vi i utskottet får inte till stånd några förändringar 

ändå, tyvärr. 

Jag har två principiella invändningar innan jag går desto mera in i det. Jag 

har lärt mig att det alltid är bra när man behandlar en framställning att man 

inte är alltför kategorisk.  

Här har vi, som det framkom i presentationen, riksförfattningar om pro-

duktsäkerhet. Om man är leksakshandlare, konsument eller leksakstillver-

kare så kommer vi inte att kunna få något svar i vår egen lagbok, utan då 

måste man söka sig vidare till den finska lagstiftningen. Det finns inte heller 

någon analys av vilka konsekvenserna blir av det här, utan man har tagit det 

finska regelverket rakt av. Tittar vi på sidan 20 så kan man konstatera att det 

finns åtta paragrafer som i stort sett enbart tar sikte på förvaltningsuppgif-

terna. Man byter ut orden statens myndigheter, där det förekommer i rikslag-

stiftningen, mot att det ska skötas av landskapsregeringen, om jag förenklar. 

Det sägs i 1 §; ”inom landskapets behörighet och med de avvikelser som föl-

jer av denna lag ska följande riksförfattningar tillämpas.” För att få reda på 

vad som gäller för en ålänning så måste man in i den finska lagstiftningen. Vi 

har så många gånger pratat om att vi måste kunna utläsa vad som gäller och 

inte gäller av vår egen lagstiftning. Det är den första principiella invändning-

en. 

Den andra invändningen är mera på saklig nivå. Det pratades om förenk-

lingar. Jag tror inte det. Det sägs; "lagförändringar innebär att produktsä-

kerhetskraven på varor och tjänster som erbjuds konsumenter för enskilt 

bruk skärps". Det finns ingenting som förenklas, utan det skärps. Tjänstele-

verantörer ska göra en skriftlig anmälan till ÅMHM. Man ska också göra en 

ny anmälan om det sker någon väsentlig förändring i verksamheten eller om 

leverantören byts ut. ”De nya reglerna innebär även att en leksakstillverkare 

måste analysera en leksaks egenskaper och eventuella faror och visa att den 

uppfyller de lagfästa säkerhetskraven innan leksaken släpps ut på mark-

naden.” Som jag sade inledningsvis, det här är ju jättebra för att komma åt de 

problem som finns. Jag tror nödvändigtvis inte att det är jättebra för den lek-

sakstillverkare som vi har här i landskapet. 

Tittar vi på sidan 15, där de ekonomiska och administrativa konsekvenser-

na nämns så sägs det i första meningen: ”Förslaget har inga betydande eko-

nomiska konsekvenser för verksamhetsutövarna eller för landskapsförvalt-

ningen”.  Den meningen tror jag faktiskt att inte stämmer. Jag kommer noga i 

utskottet att se till att vi får en ordentlig redogörelse för det. Men det sista 

stycket är det intressanta, resten säger inte så mycket. ”När det gäller de ad-

ministrativa konsekvenserna kan följande konstateras. För ÅMHM innebär 

förslaget nya uppgifter. Nya instrument såsom anmälningsplikt för olika 

verksamhetstyper införs och därmed även regelbunden tillsyn över nya 
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verksamhetsgrupper och säkerhetsdokument krävs i verksamheterna”. 

Märkväl, det finns inte någon analys av vilka konsekvenserna blir för närings-

livet, vilka konsekvenserna blir handeln och vilka konsekvenserna blir för de 

företag som tillverkar leksaker. Det här gjorde mig lite fundersam. Jag sökte 

kontaktuppgifter till Ålands näringsliv för att kontrollera om de överhuvudta-

get har varit inblandade. Det sägs i beredningsarbetet så här: ”Förslaget har 

beretts som tjänstemannauppdrag vid lagberedningen i samarbete med 

miljöbyrån vid Ålands landskapsregering. Ålands Näringsliv och ÅMHM 

har under beredningen getts möjlighet att avge yttranden över förslaget”. 

Med tanke på att näringsministern sade att man har haft en god dialog så rå-

kade jag se på Ålands näringsliv hemsida där yttrandet fanns just över den 

här lagstiftningen. Det står så här i första meningen: ”Ålands näringsliv mot-

sätter sig förslaget till ändrad lagstiftning om konsumentsäkerhet. Förelig-

gande förslag medför ökad administrativ börda för berörda företag och an-

svarig myndighet samtidigt som förslaget inte leder till ökad säkerhet. Re-

dan idag finns omfattande säkerhetsanvisningar och standarder som efter-

följs. Dessa är implementerade på EU-nivå och att därefter införa en tillsyn 

på lokal nivå av en myndighet som saknar kompetens inom nämnda om-

råde försvårar möjligheterna till att bedriva verksamhet på Åland. Om de 

åländska myndigheterna önskar ta del av det säkerhetssystem som redan 

idag finns kan uppgifterna hämtas från respektive bolag. Nya system behö-

ver inte skapas.” Sedan sägs det är precis det som jag konstaterade; ”försla-

get saknar vidare en konsekvensanalys utgående från åländska förhållan-

den”. 

Avslutningsvis, fru talman, när man pratar om förenklad byråkrati, när 

man pratar om en ny näringspolitik så när den första lagframställningen 

kommer så lufsar det på i precis samma spår som det har gjort förut. Det be-

kymrar mig. Även när man pratar om en god dialog, ett samarbete med det 

åländska näringslivet så behöver man bara att gå in på deras hemsida för att 

konstatera vilka åsikter de har om den här framställningen. Jag är rädd för 

att ingenting av det som har framförts här har beaktats och det bekymrar mig 

storligen.  

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Först tycker jag att man måste klargöra att det här är en konsu-

mentsäkerhetslag. Konsumenter är vi alla. Det är en viktig medborgarlag-

stiftning. Det är inte en näringspolitisk lagstiftning. Det är en lagstiftning som 

skyddar oss från en fri marknad där det inte finns något ansvar för den som 

säljer varor och tjänster. Vi har gudskelov inte en sådan fri marknadseko-

nomi. På sådana marknader kan man köpa allt från små barn till akademiska 

titlar och giftiga leksaker osv. Man behöver inte resa långt härifrån för att 

komma till en jättestor sådan marknad. Jag tror inte det är någon här som ef-

tertraktad ett sådant samhälle.  

Det andra är att vi ingår i en gemensam marknad där varor och tjänster i 

princip ska kunna flytta sig fritt över nationsgränserna. Det är ju därför som 

vi har regelverk som ska vara i stort sett lika i alla länder och marknaden ska 

fungera på likadana villkor.  

Vi har att ta ställning till tre rikslagar och inte några direktiv, som jag ser 

det, varav en lag direkt har hänförts till ett nytt direktiv om leksaker. Det gäl-

ler att vi ska ta ställning till att, via en blankettlag, godkänna att tre rikslagar 
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ska gälla på Åland. Det är en konsumentsäkerhetslag, som tidigare hette pro-

duktionssäkerhetslag. Det är en lag om leksakers säkerhet och en lag om 

underrättelser till europeiska kommissionen om marknadskontrollen av vissa 

produkter som medför risk. 

Regeringens förslag är att vi ska ta det här som en blankettlag. Som alla 

sådana här fall kan man diskutera vad som är bättre och vad som är sämre. 

Det är dåligt att själva lagarna inte kommer att ingå i den åländska författ-

ningssamlingen. Vi får de ganska meningslösa blankettlagarna som ingen kan 

läsa förutom att ha tilläggsmaterial i form av rikslagstiftningen. Det goda med 

det, och särskilt i det här fallet när så många har diskuterat och ifrågasatt till-

lämpningen, är att när vi gör egna lagar så har vi nästan aldrig tillämpnings-

anvisningar. Det blir ofta en fråga för den underordnade myndigheten att till-

lämpa lagen på bästa tänkbara sätt. Vi har erfarenheter av många av land-

skapets underordnade myndigheter som säger; ”för guds skull, stifta inte så 

mycket egna lagar när vi inte får tillämpningsanvisningar ifrån regeringen”. I 

de nordiska länderna är det ministerierna som lämnar anvisningarna så att 

lagen ska kunna tillämpas lika överallt i landet. I det här fallet kommer det att 

finnas tillämpningsdirektiv på rikssidan. Om utskottet vill fundera över den 

saken så kanske man kan få veta vilka tillämpningsdirektiv som man har pro-

ducerat i riket. Å andra sidan så är det inte riktigt strikt taget utskottets sak 

att syssla med det, utan det är en förvaltningsangelägenhet och handlar om 

verkställighet, som landskapsregeringen ska utföra. Det är ofta så att vi poli-

tiker inte bara vill veta vad utan vi vill också veta hur saker och ting ska för-

verkligas. 

Om man tittar på konsumentsäkerhetslagen så berör den inte enbart nä-

ringsidkare, den berör också kommunerna och den berör kanske till och med 

föreningar. Så är åtminstone bestämmelserna. Hur det sedan blir i praktiken 

får vi väl se tids nog. Här får ändå kommunerna lättnader jämfört med riket, i 

och med att landskapets myndighet, ÅMHM, kommer att vara tillsynsmyn-

dighet. Men kommunerna kommer nog att behöva redovisa t.ex. hur man har 

tänkt sig att säkerheten ska fungera på badstränder, ridstall med mera som 

räknas upp här. Tillämpningsområdet är vidare än bara det som gäller nä-

ringslivets intressen. 

Leksaksdirektivet är förnyat antagligen av orsaken att marknaden har ex-

ploderat på det här området. Man har upplevt att barn löper stora risker. När 

man lever i en öppen värld med fri marknad kommer det alltid att finnas va-

ror som inte är bra med tanke på konsumenternas hälsa och säkerhet. Det 

här är säkert inte ett fullkomligt sätt att skydda barn från alla risker men det 

är väl ändå ett ambitiöst försök. 

Den sista lagen handlar om att om man upptäcker risker i fråga om pro-

dukter så är man skyldig att informera EU:s myndigheter om det. 

Socialdemokraterna tycker att det här är en viktig lagstiftning. Vi hoppas 

att den så fort som möjligt kan passera lagtinget så den kan börja tillämpas. 

Det är klart att de som bedriver näringsverksamhet vill i grunden inte ha re-

gleringar och pålagor. De vill så fritt som möjligt kunna sälja själva. Det ligger 

i sakens natur. Men det betyder ju inte att vi skulle tillmötesgå de kraven. Det 

finns ju också företagare som har andra uppfattningar och som är måna om 

att sälja och sköta sina affärer på ett hållbart och säkert sätt. Tack, fru talman. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Ltl Sundback sade att det här är en konsumentlagstiftning, det är ingen 

näringslivslagstiftning och det ligger mycket i det. Hon sade också att 

det inte enbart berör näringsidkare och det är helt sant. Men när jag 

hörde det här resonemanget så tänkte jag att dit for den helhetssynen 

som den nya regeringen pratade om; att se på miljöreglerna hand i hand 

med näringslivslagstiftningen och att man skulle försöka ha en helhets-

syn. 

Jag tror att vi alla är eniga om vi vill ha bort farliga giftiga leksaker 

ifrån marknaden. Det är ingen som vill ha sådana leksaker. Det är ju tul-

lens huvudsakliga arbetsuppgifter. Skillnaden är att jag inte vill byråkra-

tisera sönder den åländska leksakshandeln eller leksaksindustrin. Jag 

har förstått att den åländska leksakshandeln redan har väldigt tuffa 

ekonomiska förutsättningar på grund av hård konkurrens från Sverige. 

Det är intressant att Ålands näringsliv motsätter sig den här lagen. 

Ska vi då helt hållet strunta i det eller ska vi faktiskt tillmäta någon vikt 

vad både Ålands näringsliv tycker? Jag tycker att man borde göra det.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ltl Anders Eriksson får i utskottet komma med alternativa förslag om 

hur han vill förändra den här lagstiftningen.  

Jag understöder förslaget. Jag tror inte att det äventyrar de åländska 

näringsidkarnas konkurrenskraft om de verkar under samma villkor 

som i riket. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag är inte alldeles säker på det sista. Ser man på de stora leksaksked-

jorna så har de hundratals personer i ledningen som kan hantera den 

här typen av byråkrati, medan åländska småföretagare helt enkelt inte 

har de möjligheterna. 

Jag kan lova ltl Sundback att när jag har satt mig noga in i det här så 

kommer jag att lägga alternativa förslag i social- och miljöutskottet så 

får vi se vad det leder till.  

Jag tolkar inte Ålands näringslivs utlåtande på det sättet som ltl 

Sundback sade tidigare; att företagen vill ha det så fritt som möjligt och 

att de vill göra som de vill. Jag tolkade inte deras utlåtande på det sättet. 

Jag tolkade det som att de inte ville att man skulle bygga upp en dubbel 

byråkrati som vi är på väg att göra nu. Man tycker att den reglemente-

ring som finns räcker. Men det får vi säkert höra mera om. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är lätt att man polariserar saker och ting i debatten. Nu fick man in-

trycket att alla åländska företag är små i den här branschen medan alla 

företag i riket är stora. Men jag kan lova ltl Anders Eriksson att det finns 

småföretagare också på andra sidan Skiftet. 

Såvitt jag vet så har regeringen ännu inte sagt precis exakt hur det här 

ska tillämpas och hur man är beredd att beakta näringslivets synpunkter 

i det skedet. Nu lagstiftare vi, sedan kommer verkställighet och förvalt-

ningen att träda in.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson 

Tack, fru talman! Många av de synpunkter som har kommit fram kommer sä-

kert att behandlas i det berörda utskottet.  

Jag ställer mig frågan vilket det berörda utskottet är? Jag har en procedur-

fråga av principiell karaktär som gäller vårt arbete här i lagtinget. Det är på 

förslag att det här ärendet ska gå till social- och miljöutskottet. När jag läste 

igenom det här förslaget så finns det mycket om varuleverantörer, tillverkare, 

importörer, exportörer, tjänsteleverantörer som säljer produkter och det pra-

tas mycket om tjänster och varor. Man kan tycka att det vore mer rimligt att 

det här ärendet skulle gå till finans- och näringsutskottet. 

Läser man igenom allting så står det väldigt mycket om risker och säker-

het, särskilt konsumentsäkerhet, produktsäkerhet, leksakers säkerhet och 

marknadskontroll av risker. Det är mycket kring säkerhet. Spontant när jag 

läser igenom det här så tycker jag att det har mycket med säkerhet att göra.  

I arbetsordningen framgår det tydligt att det är lag- och kulturutskottet 

som har hand om säkerhet.  

Hur har talmanskonferensen kommit fram till att det här ärendet ska gå 

till social- och miljöutskottet? Spontant tycker jag att ärendet ska gå till lag- 

och kulturutskottet.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Jag tycker att det är synd om värderade ltl Carlsson ställer 

en fråga och inte får något svar. Därför begärde jag en replik. 

Den klassas som konsumentlagstiftning. Enligt nya den lagtingsord-

ningen så hör konsumentärenden till social- och miljöutskottet. 

I sak håller jag mycket med om det som ltl Carlsson sade. Det är in-

tressant när man hör regeringsföreträdare, för nu säger ltl Carlsson från 

moderaterna en sak, i det förra anförande hade vi en ledamot från soci-

aldemokraterna som sade någonting helt annat. Det är ju intressant med 

tanke på det framtida regerandet. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Ltl Eriksson kopplar ihop regeringen med det princi-

piella arbetet i lagtinget. Jag tycker inte riktigt det hänger ihop. Inte har 

väl regeringens organisation och ministrarnas placeringar styrt hur vi 

har satt arbetsordningen i Ålands lagting?  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det uttalandet är givetvis helt riktigt. Men både ltl Carlsson och ltl 

Sundback står bakom regeringen, därför tycker jag att det är intressant 

att man har så väldigt olika åsikter om hur detta ska skötas. Framtiden 

får utvisa vad det leder till.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag uppfattade inte att ltl Sundback sade någonting 

om utskotten och utskottsarbetet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Christian Beijar 

Fru talman! Det har varit mycket diskussion om social- och miljöutskottet 

under den här debatten. Det har varit intressanta synpunkter. 

Jag tänkte börja med det senaste anförandet, som ltl Petri Carlsson hade, 

angående vilket utskott det här ärendet ska höra till. Personligen har jag inte 

varit med och tagit den nya lagtingsordningen. Men i samband med diskuss-

ionen kring det här så har det framkommit att det här är frågan om en kon-

sumentlagstiftning. Som också framgår av lagförslaget så har Ålands miljö- 

och hälsoskyddsmyndighet ett stort agerande i själva lagstiftningen. Min upp-

fattning är att det åtminstone är de två sakerna som har varit avgörande för 

att det här ärendet ska gå till social- och miljöutskottet. Jag har ingen klarare 

uppfattning än det. Vi har inte varit med och tagit den nya lagtingsordningen 

när man har diskuterat vilka uppgifter de olika utskotten ska ha. Jag vet att 

när vi diskuterades vart det här ärendet skulle remitteras så fanns det en viss 

osäkerhet om det skulle gå till social- och miljöutskottet. Men nu är det före-

slaget i alla fall. 

Fru talman! Hur den här lagstiftningen ska tillämpas har diskuterats 

mycket. Partikamrat Barbro Sundback strukturerade klart vad den här lag-

stiftningen handlar om. I den här diskussionen har det svajat lite hit och dit. 

Det är ju viktigt att det är frågan om en konsumentsäkerhetslag. 

Jag vill från social- och miljöutskottets vägnar säga att vi självfallet ska 

sätta oss in i frågan, dels hur man har tänkt tillämpa den och framförallt 

också ÅMHM:s uppgifter och nya uppgifter som då kommer på deras axlar. 

Sedan också andra saker. 

När det gäller diskussionen som vi har haft här idag så blev jag lite att fun-

dera på frågan om vad som är myndighetsutövning och vad som är lagstift-

ning? Hur mycket ska vi i utskottet praktiskt se över hur man rent praktiskt 

ska ordna det? Jag är nog lite kritisk till att vi i social- och miljöutskottet ska 

gå in på de direkta verkställighetsuppgifterna. Men, det återstår att diskutera 

i utskottet. 

Frågan om detta med byråkrati har ju varit mycket uppe till diskussion. 

Det finns en fara för att det här ytterligare byråkratiserar arbetet för företa-

gare och enskilda. Det måste vi naturligtvis titta på. Det är ändå viktigt i det 

här sammanhanget att dels eftersträva så stor smidighet som möjligt men 

samtidigt också bevaka och behålla rättssäkerheten som ändå är viktig i det 

här sammanhanget. Tack. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag anhängiggjorde i talmanskonferensen frågan om behö-

rigt utskott. Grundförslaget var att ärendet skulle gå till social- och mil-

jöutskottet. Vi förde en diskussion kring det. Osäkerheten fanns där och 

osäkerheten finns naturligtvis fortfarande. 

Ltl Beijar kallade det först för konsumentlagstiftning och då skulle det 

höra till social- och miljöutskottets ansvarsområde. Det står ingenting i 

arbetsordningen om att konsumentlagstiftning ska höra till det utskot-

tet. Däremot uttryckte sig sedan ltl Beijar i sitt anförande mera korrekt 

när han sade att det är en konsumentsäkerhetslagstiftning. Där är ar-

betsordningen klar och tydlig. Lag- och kulturutskottet har att hantera 

allmän ordning och säkerhet. Det gäller naturligtvis konsumenternas 

säkerhet också. För moderaternas del har vi ingenting emot att det här 
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ärendet går till social- och miljöutskottet. Vi föreslår inte heller att man 

ska begära utlåtande från ett annat utskott i en sådan här fråga. 

Ltl Christian Beijar, replik  

Fru talman! Det är antagligen korrekt att jag sade konsumentlagstift-

ning. Jag avsåg konsumentsäkerhetslagstiftning. Det var en felsägning 

från min sida. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att re-

mittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet 

remitteras till social- och miljöutskottet. 

Remiss 

5 Ändringar i skattelagstiftningen 2012 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 7/2011-2012) 

Beslutet om remiss fattas efter avslutad diskussion. Talmannens förslag är att ärendet 

remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Diskussion.  

Vicelantrådet Roger Nordlund 

Fru talman! Föreliggande framställning nr 7, ändringar i skattelagstiftningen 

2012, är den första skattelagen som kommer efter att den nya åländska kom-

munalskattelagen trädde i kraft den 1 januari 2012.  

Den här framställningen har egentligen fyra huvudsakliga innehåll.  

Det första gäller grundavdragets maximibelopp som höjs från 2 250 euro 

till 2 800 euro.  

För det andra föreslås också att det tillfälliga donationsavdraget ska för-

längas ett år till. 

För det tredje gäller det också samfundsskatten. Där finns det en temporär 

höjning och också en permanent sådan. Det finns också vissa förändringar 

när det gäller samfällda förmåner.   

Den fjärde huvudpunkten gäller ändring av procentsatsen för kompensat-

ion av uteblivna intäkter för beskattning av kapitalinkomst som landskapet 

betalar till kommunerna. Där finns det också en temporär förändring och en 

mera permanent. 

Mycket av det här är ett resultat av de inkomstpolitiska överenskommelser 

som har gjorts på rikssidan och det som finns med i den budgeten. Sedan har 

det gjorts överväganden här på Åland. Hittills har vi valt att i det mesta också 

följa de förändringar som man har gjort på rikssidan. Dels för att våra med-

borgare ska ha en så likartad situation som möjligt när det gäller penningsi-

tuationer och beskattning och när det gäller samfundsskatten, och dels att det 

ska vara så okomplicerat som möjligt gentemot våra företag och organisat-

ioner  

Nu har vi en egen åländsk kommunalskattelag. Det finns orsak för oss i 

landskapsregeringen och även här i lagtinget att fundera över det här. Jag 

hoppas att utskottet, när man behandlar det här, tar sig en liten funderare 

också i ett större sammanhang om vi ska fortsätta den här utvecklingen eller 

om vi ska börja bedriva en egen åländsk kommunalskattepolitik?  
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Min egen grundläggande åsikt är att vi absolut ska börja fundera på att för-

söka skapa ett eget system. Men vi måste då också väga in skatter, landskaps-

andelar och hur vi kan få ett så renodlat, rakt och enkelt system som möjligt 

och samtidigt ett system som är godtagbart av skattebetalarna. Då tänker jag 

både på människor och på företag.  

När det gäller de här punkterna som finns i förslaget, höjningen av grund-

avdraget från 2 250 till 2 850, så bygger det egentligen på att vi har haft en 

inflation här i landet och penningvärdet har försämrats. Sedan har det också 

varit förskjutningar när det gäller inkomsterna. Det här är ett avdrag som i 

viss mån rättar till det och också är till fördel framförallt för låginkomstta-

garna här i vårt samhälle. Det känns rätt och riktigt att vi föreslår det här. 

Förlängningen av det så kallade donationsavdraget betyder att om någon 

har möjlighet att ge en donation på 850-250 000 euro så får man göra ett av-

drag i beskattning för det. Donationen måste rikta sig ettdera till vetenskap 

eller till konst och det måste vara inom Europeiska Unionen. Det finns vissa 

begränsningar. 

Vi har gjort bedömningen att donationsavdraget inte har någon större 

ekonomisk betydelse här på Åland. Vi känner inte till att det har gjorts eller 

planeras några sådana större donationer. 

När det gäller grundavdraget så räknar vi med att när det uppgår till cirka 

800 000 så kommer det att innebära inkomstbortfall från de åländska kom-

munerna. Därför finns det också om en negativ inställning ifrån de åländska 

kommunerna när det gäller införandet av det och framförallt att vi i det här 

skedet inte avser att kompensera för det här bortfallet. Under den här höran-

deomgången så har kommunerna varit kritiska till det. Vi har ändå från land-

skapsregeringens sida sett det som så att vi vill ge ålänningarna samma möj-

ligheter att göra det här grundavdraget. 

Fru talman! När det gäller samfundsskatten och samfällda förmåner så är 

det en teknisk justering för att vi ska följa den utveckling som är i riket och att 

våra företag och organisationer ska ha samma status.  

Den här framställningen har inte direkt tagits emot positivt ifrån kommu-

nerna av naturliga orsaker eftersom den i viss mån innebär minskade in-

komster. Vi har i våra diskussioner sagt, och vi har också skrivit här i budge-

ten, att den här förändringen är en förändring. Vi kommer att ha den föränd-

ringen med i beaktande vid kommande diskussioner med de åländska kom-

munerna om förändringar när det gäller landskapsandelssystemet och andra 

ekonomiska relationerna mellan landskapet och kommunerna. Så att vi i 

slutändan får en så balanserad och rättvis situation som möjligt. Tack, fru 

talman. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Förslaget i sig stöds av den liberala lagtingsgruppen. Grunderna i det 

här förslaget ligger också i den budgetbehandling som skedde här vid 

årsskiftet. Förslaget grundar sig på den förra regeringens arbete. Vi 

tycker också att det är skäligt att skattelättnaderna också kan gynna be-

folkningen på Åland på det sättet som beskrevs här. 

Inför den här debatten hade vi just ställt oss den frågan som finans-

ministern beskrev här på slutet om de andra bitarna i budgetförslaget 

och hur de ska komma att realiseras via lagframställningar.  
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Det finns ju också en diskussion i budgetförslaget om kompensationer 

till kommunerna överhuvudtaget. Jag kunde kanske be vicelantrådet ut-

veckla det här lite mera.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Det är alldeles riktigt som ltl Perämaa säger. I budgeten 

för 2012 finns frågeställningen med om borttagande av kompensation 

till kommunerna. Vi har sagt i våra diskussioner i landskapsregeringen 

att den här framställningen berör de enskilda människorna. Därför ser 

vi det som viktigt att den kommer till lagtinget, går igenom och kan för-

hoppningsvis bli godkänd. 

När det gäller neddragning av kompensationer till kommunerna så 

avser vi att återkomma till det i samband med tilläggsbudgeten i mars- 

april. Då finns det mera tid att fundera på de sakerna och hur vi ska 

hantera dem i en större helhet.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det beskedet nöjer vi oss med. Vi ser fram emot kom-

mande förslag i mars månad i samband med tilläggsbudgeten. De frå-

gorna är viktiga men de kan gott tas då. Det beror i hög grad på hur hela 

den offentliga finansieringen och fördelningen mellan landskapet och 

kommunerna ska se ut. Den liberala lagtingsgruppen godtar det här för-

slaget. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Vi befinner oss i en sådan situation att vi har all anledning 

att se om landskapets ekonomi och försöka minska våra kostnader på 

alla områden. Samtidigt har vi en del stora reformer framför oss som 

förhoppningsvis ska leda till att vi totalt sett får en effektivare samhälls-

service här på Åland. I det arbetet krävs det också att vi har en bra relat-

ion och diskussionsklimat tillsammans med kommunerna. Därför vill vi 

ännu föra vissa diskussioner före vi går fram med de här sakerna, så att 

de kan landa så bra som möjligt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mika Nordberg 

Talman! Vi från obunden samling stöder det här lagförslaget. Vi tycker i 

grund och botten att det är bra att man ger ett större utrymme för dem som 

har lite mindre inkomster, som de facto det här grundavdraget kommer att 

möjliggöra. 

Sedan har kompensationsbiten gentemot kommunerna varit upp. Om 

kommunerna blir tvungna att höja sina skatteören för att finansiera sin verk-

samhet är frågan om inte det här tar ut varandra. Som viceordförande i fi-

nansutskottet så kommer vi att fördjupa oss i det här instrumentet som vi har 

nu när det gäller att verkligen ta ställning till alla de nya avdrag som kommer 

att läggas för oss. Vi kommer inte per automatik att ha exakt likadant som de 

har i Finland, utan det får vi ta ställning till här.  

Den andra frågan är vad allt kostar som vi gör. Vi har en ansträngd eko-

nomi och vi måste titta om vi alltid har råd med exakt samma förmåner. 

Kanske vi istället kan göra på något annat sätt. Det här är något som vi ska 
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titta på i utskottet. Jag tror att vi kommer att komma med ett bra betänkande 

i frågan.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Eftersom liberalernas ståndpunkt kom fram i den förra re-

plikväxlingen så kommer vi inte att begära ordet mera i den här debat-

ten.  

Som replik till det här anförandet så blir det ett bra tillfälle att säga att 

nu börjar vi skörda frukterna i den reform som togs under den förra 

mandatperioden, att vi själva ska bestämma över avdragen i kommunal-

beskattningen. Det här är egentligen det första tillfället då vi nu börjar 

diskutera skattepolitik utifrån det. Jag ser fram emot att det kommer att 

vitalisera den politiska debatten här på Åland också.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

I och med att ltl Perämaa också är medlem i finansutskottet så gläder 

det mig att den kunskap som han besitter kan delas i utskottet. Jag tror 

att vi kommer att ha väldigt givande diskussioner. Som jag sade tidigare, 

så tror jag att vi kan leverera ett bra betänkande. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Jag tycker att det här är lite av ett högtidligt tillfälle. Därför ska jag brodera ut 

mig lite i mitt anförande om detta med skatter. Det känns ungefär som man 

som verkstadsägare har fått ett nytt verktyg som man håller på att packa upp 

och ska börja använda. Det här verktyget är en allvarlig sak. Det är väldigt 

viktigt för att maskineriet som man skruvar på ska fungera och utvecklas. Det 

är ett verktyg som är väldigt kunskapsintensivt. Att förstå sig på skattepolitik 

in i minsta detalj är det väldigt få som gör. Jag som lagtingsledamot ser fram 

emot att sakta men säkert få öka min kunskap om det här. Jag hoppas att den 

viljan delas av de övriga lagtingsledamöterna. Jag hade trott att talarlistan 

skulle ha varit längre, men det är å andra sidan inte några dramatiska föränd-

ringar.  

Om man ser varför vi har skatter så har Wikipedia en bra definition. Det 

står så här: ”Skatt är en lagstadgad skyldighet att betala ett belopp till sta-

ten eller annat samhällsorgan, som åläggs fysisk person eller juridisk per-

son utifrån dennes förehavanden, utan direkt koppling till motprestationer 

från betalningsmottagaren. Det främsta syftet brukar vara att finansiera 

offentlig sektor. Skatten kan också ha andra syften, såsom att jämna ut in-

komster eller påverka personers handlingar med hjälp av ekonomiska inci-

tament”. Det är en väldigt bra beskrivning av vad en skatt är.  

I den här framställningen ingår det flera skatteändringar, som vicelantrå-

det sade. Jag ska uppehålla mig kring höjningen av maximibeloppet i grund-

avdraget. Det kan synas vara en liten detalj men det är ganska intressant att 

analysera dess effekter. Grundavdraget får man nyttja sig av om man betalar 

inkomstskatt som är en direkt skatt där det för övrigt finns en rad olika av-

drag som berör olika saker, också speciella åländska avdrag som alla känner 

till.  
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I framställningen ändras det här avdragets maximibelopp. Vem ger det här 

effekt på? I framställningen hänvisas det till proposition 50, år 2011 där man 

tog motsvarande bestämmelser i Finlands riksdag. Där står bland annat: ”ef-

tersom grundavdraget beviljas efter att de andra avdragen är gjorda riktar 

det sig till mottagare av dagpenningsinkomster, löneinkomster och pens-

ionsinkomster på olika inkomstnivåer p.g.a. det avdrag av varierande stor-

lek som ska göras från nämnda inkomster” alltså före det här avdraget. Det 

har lite olika effekter beroende på vad man har för sorts inkomst. I huvudsak 

är det de som har de allra lägsta inkomsterna som kommer i åtnjutande av 

det här. 

Det står också i propositionen; ”effekten av grundavdraget sträcker sig 

för mottagare av dagpenningsinkomst till cirka 17 100 euro per år, för mot-

tagare av löneinkomster till cirka 22 500 euro per år och mottagare av 

pensionsinkomst till cirka 19 500 euro per år”. Det är alltså inte några höga 

inkomster, dock som mest 22 500 euro när det gäller löneinkomster på grund 

av de olika avdragen som kommer före.  

Det här har också ett stort inslag av socialpolitik. Det har också den effek-

ten att de sociala skyddsnäten inte äts upp av skatter. Till viss mån minskar 

också trycket på det sociala skyddsnätet. De allokeras samhällsmedel till dem 

som verkligen behöver det. 

Om man ser på effekten av det här så får de som får lägre skatt ett bättre 

liv. När man sänker skatten åt låg- och medelinkomsttagare så ökar ofta kon-

sumtionen. Det är också en medveten strategi för att stimulera konsumtionen 

i dessa tider. Det nämns också i propositionen att det hämtas till och med ur 

handlingsprogrammet för Katainens regering.  

Ska det här avdraget göras på Åland, ska vi följa efter? Nu har landskaps-

regeringen bedömt att vi ska följa efter, vilket jag tror är rätt bedömning. 

Möjligtvis kan det vara mindre behov av att stimulera konsumtionen här. Jag 

tror inte att konsumtionen är så lidande på Åland. Vi har rätt så hög kon-

sumtion ändå. Men det är en av effekterna.  

När det gäller att gynna medborgare med låg inkomst så har vi i många 

omgångar haft den diskussionen att vi vill göra det här på Åland. Därför är 

det här ett steg i rätt riktning och ska införas.  

Sedan är också diskussionen om kompensationen viktig. Det finns inte 

några gratisluncher att dela ut. Att avstå ifrån skatt kostar. När man gör en 

bedömning så bör man ha klart för sig om man ska göra ett avdrag. Är kost-

naden motiverad? Kommer den här kostnaden ändå eller kan man påföra den 

på någon annan? I det här fallet är det en transferering direkt till medborga-

ren. Man använder bara kommunalskatteinstrumentet för att göra den här 

delvis socialpolitiska satsningen. Det här fallet är ett sådant som borde kom-

penseras. Annars kan det bli så, som sades här tidigare, att i vissa kommuner 

höjs skatterna och det förtar effekten av det här. Det är också någonting som 

man måste ha klart för sig när man gör den här bedömningen. Har vi råd 

med det här nu i detta skede och är det motiverat?  

Vicelantrådet frågade om man ska fortsätta så här och bara ta ställning till 

det som kommer ifrån Finland och säga ja eller nej eller hitta på egna skatte-

politiska åtgärder. Jag tycker att man ska göra både och. Man ska fortsätta att 

ta ställning till det som man gör i Finland men också titta på, förändra och 

lägga till bland de åländska avdragen för att få en skattepolitik som passar 
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oss. Man måste ta ett steg i taget och börja med att ta ställning till vad man 

gör i Finland, vilket man har gjort i det här fallet. 

Helheten är viktig med finansieringen av de här åtgärderna, att man har 

det klart för sig också i diskussionerna med kommunerna. Jag ser fram emot 

en fortsättning på den diskussionen. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det var ett bra resonemang och ett bra skattepolitiskt an-

förande. Vi kommer säkert att återkomma till de frågorna många 

gånger.  

Ltl Sundman nämnde de aspekterna som man måste beakta då man 

går in för eller inte går in för skatteåtgärder av det här slaget. Ltl Sund-

man nämnde den socialpolitiska aspekten och den finansiella effekten i 

förhållande till kommunerna och det eventuella behovet av kompensat-

ioner eller att balansera det på något annat sätt. Därutöver måste man 

också i de här frågorna ta ställning till hela Ålands konkurrenskraft i 

skattetrycket som helhet. Speciellt nu när landskapsregeringen säger att 

man ska göra en kraftsamling för tillväxt måste man väga in den situat-

ionen att omgivningen sänker skatterna. Ska vi då behålla ett högre 

skattetryck eller följa med? Skattepolitik har många aspekter. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Visst är det så. Det är aldrig någon enkel ekvation att bara 

göra på ett visst sätt. Väldigt många aspekter måste vägas in. Till slut 

kommer man fram till vad man ska göra. Vi har det lite enklare på det 

viset att när det gäller sådana här ändringar som är de väl förberedda, 

utvecklade och argumenterade för i Finland. Då kan man bara jämföra 

vår situation med Finlands situation och göra en övervägning, som land-

skapsregeringen har gjort och kommit fram till att i det här fallet ska 

man följa efter. Jag tycker inte att det ska vara någon automatik att man 

följer efter. Man ska varje gång göra den här bedömningen.  

Det som vicelantrådet var inne på måste man också hitta formen för. 

Vi måste alla lära oss, förvaltningen måste lära sig och vi politiker måste 

lära oss hur man ska prioritera och vad som är viktigt att gynna på 

Åland. Det här kanske inte direkt gynnar tillväxten men indirekt genom 

att det stimulerar konsumtionen på Åland, om nu konsumtionen behö-

ver stimuleras på Åland. Det är en helhetsbedömning som måste göras. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Vicelantrådet efterlyste en mera principiell diskussion om en 

åländsk egen skattepolitik på Åland vad gäller kommunalskatterna. Jag tar 

tillfället i akt att diskutera det. 

Själva framställningen är egentligen den gamla regeringens förslag. Den 

var integrerad i budgeten och allt var mer eller mindre klappat och klart. Man 

undrar varför den inte kom som budgetlag, utan lämnades? Det hade ju varit 

det naturliga. Nu får vi en skattelag som har en retroaktiv verkan, vilket inte 

är särskilt bra för rättssäkerheten. Jag tycker att det där var lite på gränsen 
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till taktik och så tror jag inte att vi kan föra skattepolitik. Det måste nog vara 

väldigt öppet, långsiktig och principiellt.  

Det som kanske gör det här enklare, på ett sätt svårare med tanke på våra 

erfarenheter och kunskaper vad gäller skattepolitik, är att det här kan vara en 

bra skola att öva att reglera kommunalskatten.  

Under julhelgen läste jag en bok som har väckt mycket internationell upp-

märksamhet. Det är en samling av internationella rapporter där huvudtanken 

är att jämföra samhällen med stora inkomstskillnader med samhällen som 

har små inkomstskillnader. Man har olika variabler som man avläser i relat-

ion till det här; befolkningens hälsotillstånd, fetma, tonårsaborter, kriminali-

tet, självmord och en massa andra faktorer. Det här bygger mycket på offici-

ella FN-rapporter. Det visar sig att samhällen med små inkomstskillnader är 

bättre i så gott som alla avseenden, vilket vi alla säkert kan förutse som bor i 

nordiska länder. Man kommer också fram till att det är bättre inte bara för 

dem som har svagast ekonomi eller de fattiga, utan det är faktiskt bra för alla, 

också för de som tjänar mycket pengar. Man får säkra samhällen och det är 

förutsägbart att driva ekonomi osv.   

Det viktigaste instrumentet för att skapa små inkomstskillnader är via 

skatteinstrumentet. Om vi vill följa den politiken så är det här en viktig mål-

sättning, också med den kommunala skattepolitiken, att hålla nere inkomst-

skillnaderna. Man kan ju fråga sig om det här förslaget gör det? Det kanske 

inte är så medvetet tänkt. Man har fått det här i famnen eftersom man i Fin-

land har gått in för att höja grundavdraget och vissa andra avdrag. I riket har 

motivet varit att öka köpkraften för de som har de minsta inkomsterna. 

Här går man nu in för i stort sett samma sak. Det är alltså den åländska re-

geringens uppfattning att det ska genomföras, men man finansierar det över 

kommunernas budgetar. Det är inte svårt att bedriva skattepolitik om någon 

annan betalar fiolerna. Det har jag haft invändningar emot redan i remissen 

och det kommer jag att hävda fortsättningsvis, så kan regeringen inte fun-

gera. Ska man driva skattepolitik gentemot medborgarna, vilket jag tycker att 

man ska göra, så måste man nog finansiera det själv.  

Nu pratar jag mera teoretiskt än praktiskt. Ett sätt hade varit att justera det 

med kapitalinkomsterna. Vi vet att det inom kommunerna sedan länge finns 

ett resonemang att större delen av kapitalinkomster borde tillfalla kommu-

nerna. Det är ett resonemang, det kanske finns andra resonemang också. 

Viktiga principiella ståndpunkter är vad vi har för målsättning och att man 

måste finansiera åtgärderna själv.  

I riket förekommer så kallade trepartsdiskussioner. Det finns inte något 

som säger att vi inte skulle kunna ha något motsvarande här, men då måste 

man ha lång framförhållning. Om man ska avvakta vad som händer i riks-

budgeten så blir det säkert ganska svårt att föra en så egen politik som möjligt 

som skulle vara önskvärt på det här området. 

Kommunerna har nu opponerat sig mot det här. Regeringen gör den be-

dömningen att kommunerna har så bra ekonomi så att de har råd med det 

här. Den kommunala självbestämmanderätten har ingen betydelse i det här 

sammanhanget. Lagstiftaren bestämmer att kommunerna har utrymme för 

det här. Det tycker jag också är en farlig inställning. Det är inte jämställt. Då 

säger man att landskapsandelssystemet blev så otroligt generöst när vi juste-

rade det senaste gång. Ja, det kan man säkert tycka. Men då ska man titta på 

landskapsandelssystemet. Det är liksom två skilda saker det här. Man kan 
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inte säga att kommunerna har ett så bra landskapsandelssystem så nu får de 

betala en del av den här skattereformen som vi vill genomföra. Så kan man 

inte resonera. Frågan är nu hur generöst landskapsandelssystemet var egent-

ligen? Man tog bort möjligheten för kommunerna att få andelar för anlägg-

ningar. Tidigare byggde man skolor m.m. och fick generösa andelar och det 

ledde delvis till att vissa kommuner förebygde sig helt enkelt och fick pro-

blem. Därför gick man in för att ha landskapsandelar enbart i den här formen 

som vi nu har. Tanken var att kommunerna skulle spara eftersom de fick såd-

ana landskapsandelar som de fick.  

Sedan har vi en utveckling i vissa kommuner där man rimligtvis inte kan 

lasta de ansvariga för att befolkningen föråldras, många flyttar bort från 

kommunen och skatteunderlaget försvagas. 

Landskapsandelssystemet är inte något som man kan spela med från år till 

år, tycker jag. 

Sedan ytterligare en faktor. När man kom överens om det här landskaps-

andelssystemet fanns det en överenskommelse, åtminstone muntlig, mellan 

kommunerna och landskapet att det skulle ske en indexjustering av andelar-

na. Den överenskommelsen svek landskapsregeringen ensidigt.  

Hela det här sättet att förhålla sig till kommunerna och deras ekonomi bå-

dar inte gott för en samhällsreform. Nu nämnde vicelantrådet vikten av att 

skapa förtroende och samarbete.  

I framtiden, om vi ska lyckas, så kan vi inte göra sådana här lappkast från 

år till år. Det måste vara bättre förankrat i kommunerna och det måste vara 

mer långsiktigt. 

Frågan är om den uteblivna kompensationen kommer att påverka kom-

munernas ekonomi negativt? Det är svårt att säga. Det finns ju inte några så-

dana utredningar här. Men det kanske man borde efterhöra. På något sätt så 

tycker jag att det inte är politiskt enligt de politiska principer som jag vill leva 

upp till. Man finansierar skattereformen och så kanske någon kommun måste 

höja skatteöret, barnomsorgsavgiften eller något annat för att kompensera 

det här. 

Det var några tankar och vägkost till utskottet som tydligen kan, om man 

vill, komma med lite principiella resonemang. i det här skedet. Tack, herr 

talman. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Angående budgetlag eller lagstiftning på det vanliga sättet 

såsom den här framställningen nu är framlagd, så kan man väl säga att 

det var taktik när landskapsregeringen behandlade budgetförslaget. Or-

saken till att det inte blev en budgetlag, utan på det här sättet, var att en 

remissrunda till kommunerna enligt budgetslagsförfarande inte skulle 

ha tillåtits tidsmässigt, vilket landskapsregeringen och jag såg som vä-

sentligt i den situationen. Speciellt när kompensationsdimensionen 

finns med inblandat i det här. Taktik var det absolut. Den förra rege-

ringen med dess lantråd hade som taktik att saker och ting skulle göras 

tillsammans. Det var helt klart så. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Det var kanske en detalj i mitt resonemang. Då borde den här framställ-

ningen ha givits betydligt tidigare så att man kunde ha tagit ställning till 

att göra det här till en budgetlag.  

Om vi ska driva skattepolitik i framtiden så kan man inte bara ha 

skrivningar i budgeten där man de facto redan har beslutat hur det ska 

se ut och sedan låter man det gå på en remissrunda, men avsikten är 

inte att förändra sitt ställningstagande. Det är taktik. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Så där kan man ju tycka. När kunskapen, intresset och re-

surserna har byggts upp och när vi någon dag kan ta ställning till helt 

egna framtagna skatteförslag här i förvaltningen så då kan man säkert 

göra på det där sättet. Men vi kan inte bestämma när regeringen och 

riksdagen i Helsingfors ska komma med sina skatteförslag och det på-

verkar tidtabellen här också i de situationer när vi ska ta ställning till så-

dant som grundar sig på behandlingen där. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tycker att det senaste ställningstagandet var väldigt 

oklart. Vad tänker liberalerna egentligen? Å ena sidan var tydligen mål-

sättningen att vi skulle ha helt egna lagar av olika politiska skäl, men se-

dan skulle vi ändå ta hänsyn till rikslagarna. Då tycker jag att det tidi-

gare ställningstagandet som gjordes här var betydligt tydligare. 

Det kanske kommer fram mera i utskottet. Vi får sedan fortsätta dis-

kussionen beroende på om vi får ett sådant betänkande som är mera 

principiellt. 

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att remittera ärendet till finans- 

och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och 

näringsutskottet. 

Remiss 

6 Små eldrivna fordon 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2011-2012) 

Beslutet om remiss fattas efter avslutad diskussion. Talmannens förslag är att ärendet 

remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Minister Veronica Thörnroos 

Talman! Landskapsregeringen överlämnar till lagtinget lagförslag nr 8, små 

eldrivna fordon.  

Jag kan tillstå att rubriksättningen är något bred och kanske inte direkt ta-

lar om vad vi avser. Men låt mig förklara. 

Vi lever i en värld där den tekniska utvecklingen är avsevärt snabbare än 

vad lagberedningsresurserna är. Det har gjort att det nu på marknaden finns 

möjlighet att använda ett fordon som vi vill klassificera och som är ett batte-

ridrivet balansfordon med gyroteknik. Det mest kända namnet marknadsfö-

ringsmässigt är Segway. Eftersom man använder sig av det ordet i vanligt tal 

så väljer jag att använda det här. 
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Segway är således ett balansfordon med gyroteknik. Det betyder att fordo-

net är avsett för transport för en person i en hastighet av högst 20 km i tim-

men. Fordonet är batteridrivet och kan transportera sin förare 40 kilometer. 

Det här fordonet är inte nytt, det uppfanns 2001 och det har funnits i Sve-

rige på marknaden sedan oktober 2010. Före det har fordonet haft genom-

slagskraft i världen. Till exempel poliser är en yrkesgrupp som till stora delar 

använder Segway. I dagsläget finns Segways på 1 600 polisstationer världen 

över. I Sverige har bl.a. Södermalmspolisen gjort ett försök för att se om man 

kan använda fordonet i aktiv polistjänst. 

I Finland har man ännu inte kommit till skott vad gäller lagstiftningen. Vår 

information är att lagstiftningen kommer att träda i kraft senast år 2013. Pri-

set för en Segway är 8000 euro i snitt. 

Bästa lagtingsledamöter! Det är första gången som jag som ansvarig mi-

nister lägger fram ett lagförslag som skapar möjligheter för ålänningarna. De 

flesta lagförslag inskränker möjligheterna att leva och bedriva olika verksam-

heter. Jag tror inte att Segway på Åland är någonting revolutionerande. Det 

känns i alla fall bra att man kan sätta tilltro till sunt förnuft och skapa nya 

möjligheter, både för enskilda som kanske har ett handikapp som gör det 

svårt att gå och för yrkesgrupper som kan använda det i sin verksamhetsform. 

Från landskapsregeringens sida har vi efter övervägande valt att tillika som 

Sverige klassificera Segway som en cykel. De regelverk som gäller för en cykel 

gäller också för Segway. 

Man kan fundera på hur går det då om någon är berusad och tar Segway 

till ett utskänkningsställe? Ja, det går på samma vis som om en berusad tar 

sin cykel till ett utskänkningsställe. Lagen ser exakt likadan ut. Vad händer då 

om man kör Segway utan hjälm, är inte det farligt? Ja, det är lika farligt som 

att cykla 20 kilometer i timmen utan hjälm. Vad händer om man kör omkull 

med det här fordonet? Kan man skada sig? Ja, troligen på samma vis som 

man kan skada sig med en cykel om man kör omkull i 20 kilometer i timmen.  

Vill man se problem och hot i den här lagstiftningen så hittar man dem. 

Vill man se möjligheter och sätta tilltro till att det här är kanske något som 

kan bli någonting för ålänningarna och att det finns en utvecklingspotential 

då ser man möjligheterna. Det är upp till er ledamöter här i lagtinget att be-

sluta vidare kring den saken. 

Lagstiftningsmässigt har processen varit ganska enkel. Vi inledde den i 

september med ett hörande i våra närregioner. Sedan kom ett val här emel-

lan, men vi har ändå valt att presentera den här och nu för lagtinget. En av 

orsakerna till detta är också att det kommer en ny vår och sommar där det 

finns möjlighet för privata näringsidkare att utöka och utveckla sin verksam-

het med Segway. 

Lagtingsledamöter, jag vill också erkänna jag har begått ett litet misstag 

vad gäller remissförfarandet. Remissförfarandet har bara skett telefonledes i 

det här fallet till Ålands polisdistrikt. Vi borde i sedvanlig ordning ha process-

sat det brevledes och de borde ha fått möjlighet att uttala sig kring lagförsla-

get. Den delen är jag beredd att ta på mig.   

Utskottet har ju möjligheter att efterhöra ordningsmakten, vilket jag hop-

pas att man gör. Andra myndigheter har varit inkopplade i processen. 

Med det här korta inlägget, herr talman, överlämnar jag lagförslaget för 

fortsatt process. Tack.  
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Ltl Brage Eklund, replik 

Herr talman! En av frågorna fick jag redan svar på. Jag tycker att det är 

lite synd att man inte har konsulterat polisen lite bättre när man tar 

fram den här lagen. 

Hur ställer sig försäkringsbolagen till den här typen av fordon? För-

säkringsbolagen kan också vara part i samband med lagframställningen. 

Det står i punkt 2, landskapsregeringens förslag av skälen därtill; ”det 

här fordonet är i huvudsak avsett att användas på cykelvägar”. När 

fordonet klassas som cykel då är det väl tänkt att man får använda for-

donet på alla vägar, oberoende om det är cykelvägar, allmänna bygdevä-

gar eller landskapsvägar eftersom cykeln inte är begränsad till någon 

speciell väg. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Vad gäller försäkringsbolagens medverkan i det här så har 

vi från landskapsregeringens sida valt att hålla tolkningen cykel genom 

hela förslaget, vilket betyder att en cykel inte heller är försäkrad hos ett 

försäkringsbolag. Är det så att privata näringsidkare väljer att ha Seg-

ways för uthyrning så har ju de sitt regelverk kring det. Men en regelrätt 

trafikförsäkring, som krävs för andra fordon, krävs inte eftersom en 

Segway inte är ett fordon utan en cykel. 

Sedan vad gäller Segway på cykelvägar så är det helt korrekt det som 

ltl av Eklund sade. Man kan också använda Segway på annan väg om det 

inte finns tillgång till cykelväg. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag förstår tankegången i och med att man klassar den som cykel. Tan-

ken är ju det för lagen är inte fastställd ännu. Jag har väldigt svårt att se 

det här fordonet som en cykel. Man är uppväxt med att man ska trampa 

en cykel. Det här är ett drivet fordon. Det var därför som jag blandade in 

försäkringsbolaget i det här. Eftersom man får använda Segway på vilka 

vägar man vill så kommer den i förlängningen att förorsaka olyckor. Det 

hade varit bra om försäkringsbolagen skulle ha fått ge sina åsikter om 

vad man anser om det här. Någon ska ju stå för skadorna när olyckor 

händer. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Det är inte första gången som begreppet cykel utvidgas. 

Jag citerar definitionen av cykel i 4a § som finns med: ”Till cyklar hän-

förs också fordon som har en elmotor med en effekt på högst 250 W, 

förutsatt att motorn fungerar endast vid trampning och kopplas ur 

funktion senast när hastigheten stiger till 25 kilometer i timmen”. Det 

finns med från tidigare. Nu gör vi ytterligare ett tillägg som möjliggör att 

använda Segway. Jag tror inte att de åländska vägarna kommer att ned-

lusas av Segways. De är väldigt dyra i inköp och de har ändå en begrän-

sad räckvidd som man kan transportera sig med. 

Ltl Tony Asumaa 

Herr talman! Vi liberaler är givetvis för eldrivna fordon och anser att eldrivna 

fordon i trafiken är positivt framförallt för miljön. Det kan till och med vara 

rätt roligt att köra eldrivna fordon, som många har sett Fredde göra i TV-
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serien Solsidan i Saltsjöbaden. I folkmun kallar vi detta tvåhjuliga balansfor-

don för Segway, som är tillverkarens namn.  

I Sverige ändrades lagen om trafikdefinitioner den 1 oktober 2010, där or-

det cykel fick en vidare definition så att den s.k. Segway skulle kunna föras 

fram i trafiken. 

I Finland saknas dock en dylik definition av cykel i lagstiftningen, vilket 

gör att detta eldrivna tvåhjuliga balansfordon inte får föras fram på allmän 

väg. Då vi på Åland tillämpar Finlands fordonslagstiftning gäller givetvis 

samma sak för oss. 

För att möjliggöra detta ska det nu göras en ändring, ett tillägg i landskaps-

lagen om tillämpning av fordonslagen, så att 4a § får en liberalare tolkning av 

det eldrivna fortskaffningsmedlet cykel. 

Genom att denna fordonstyp inte uppfyller de tekniska kraven på moped, 

kan den därför inte heller trafik försäkras, registreras eller påtvingas hjälm på 

föraren av fordonet. Då återstår tillägget att få en liberal syn på ordet cykel 

och ändra det i paragrafen för att vi ska kunna köra runt med detta balans-

fordon på de åländska vägarna. 

Fru talman! I lagförslaget går man in för tillägget i 4a §. På sidan 4 kan 

man läsa att landskapsregeringen föreslår att rikets fordonslag 2 kap 19 § får 

ett tillägg för att täcka in den vidare tolkningen av fortskaffningsmedlet cykel. 

Min fråga till infrastrukturminister Thörnroos är: Avser landskapsregeringen 

med denna skrivning be Finlands riksdag att ändra rikslagen? Eller hur ska vi 

tolka skrivningen på sidan 4 i lagförslaget? 

Vad gäller konsekvensanalysen förblir det lite höjt i dunkel varför land-

skapsregeringen är så måna om i sin konsekvensanalys att poängtera vikten 

av att detta balansfordon, som man åker på stående, passar så ypperligt för 

rörelsehindrade eller för människor i behov av hemvård eller färdtjänst? Som 

vi hörde här tidigare så berättade infrastrukturminister Thörnroos att det här 

fordonet används ute i världen främst av poliser. Det stämmer, hon har läst 

på hemsidan att Segways används av 1 600 polisstationer. Har landskapsre-

geringen hört t.ex. handikappförbundet eller de som jobbar i hemtjänsten då 

man skriver så här i sin konsekvensanalys? Om så är fallet är det ju givetvis 

positivt att vi kan behålla samma servicenivå inom hemtjänsten och färd-

tjänsten till en mycket förmånligare kostnad. Då är det ju bara att gratulera.  

I konsekvensanalysen säger landskapsregeringen ytterligare att detta för-

slag inte bedöms få några nämnvärda konsekvenser för polisen. Nu fick vi ty-

värr höra att polisen inte riktigt har blivit hörda här, bara telefonledes. Jag 

reagerade på om verkligen polisen har kunnat säga det här och kommit fram 

till den här slutsatsen? Ur en trafiksäkerhetsaspekt så känns det lite främ-

mande. Varför det? Ja, därför att vi nämligen vet att den nu föreslagna klassi-

ficeringen av detta eldrivna balansfordon innebär att trafikbrottslagen för 

landskapet Åland 4 §, rattfylleri och 5 §, grov rattfylleri, inte går att tillämpa 

vid framförandet av detta eldrivna fordon. Det tillämpas bara på motordrivna 

fordon.  

Tolkningen av det här blir att s.k. fyllkörning med detta fordon är tillåtet 

enligt detta lagförslag bara man inte äventyrar trafiksäkerheten enligt trafik-

brottslagens 22 §. För det får man inte göra, för då kan få böter på 20 euro 

och det är ju inte riktig bra. 

Min fråga till infrastrukturminister Thörnroos är: Hur har landskapsrege-

ringen förhållit sig till den här saken gällande trafikbrottslagen 4 § och tolk-
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ningen av den då man framför det här eldrivna fordonet som vi ska börja 

kalla cykel? 

Vad gäller hörande av polisen så fick vi redan svar på att det tyvärr hade 

uteblivit.  

Vi konstaterade redan att det här fordonet inte kräver att man bär hjälm. 

Det finns heller inte någon åldersgräns på vem som får framföra fordonet. 

Det behöver vi också komma ihåg också sedan när lagen träder ikraft. 

 Genom att detta motordrivna fordon kommer att klassas som cykel ger 

detta oss en frihet under ansvar bland övriga i trafiken. Därför är vi från libe-

ralerna måna om att vi får en seriös lagstiftning och inget som vi forcerar 

fram, så att alla andra som rör sig i trafiken också kan göra det på ett tryggt 

sätt. 

Summa summarum så tycker vi från liberalerna att ändringar i trafiklagen 

för att framföra eldrivna fordon i trafiken är okej, och att det kallas cykel, 

både för miljöns och för samhällets skull. Säkert är det någon som har nytta 

av Segway. Det skapar väl också möjligheter för någon att komma fram lite 

snabbare.  

Vissa frågor återstår och de får vi säkert svar på under resans gång. Tack.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, fru talman! Ltl Asumaa talade här om ändring av trafiklagen. Jag 

utgår ifrån att han avsåg ändring av landskapslagen om tillämpning i 

fordonslagen. Det är de facto det som förs fram här i framställningen. 

Det är säkert så som det var tänkt, vilket jag hoppas. 

Vad gäller polisen och övervakningsmöjligheter så torde det inte vara 

så komplicerat. Segways kommer att övervakas på samma vis som man 

övervakar cyklisterna. Det är såsom det är tänkt. 

Vi tror från landskapsregeringens sida på frihet under ansvar, vi tror 

på sunt förnuft och vi tror på balans. Vi tror på att föräldrarna fortsätt-

ningsvis tar ansvar för sina barn. Som jag sade inledningsvis, man kan 

hitta bromsar i det här om man vill. Men vi föreslår ändå att den träder 

ikraft. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Fru talman! Det var säkert så som du sade om lagparagrafen. 

Min fråga gällde mera möjligheten att köra fordonet i berusat till-

stånd. Hur landskapsregeringen ser på det? 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Landskapsregeringen hoppas och tror att folk inte kör vare sig 

cykel, bil, båt eller något annat forskningsmedel berusade. Däremot, den 

som så väljer att bryta mot gällande lagstiftning på Segway gör det i så 

fall på samma vis som om man skulle cykla.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack infrastrukturminister Thörnroos. Det är säkert så att vi alla måste 

ta vårt ansvar i samhället. Vi måste komma ihåg att då kan inte perso-

nen inte dömas enligt trafikbrottslagen. 

 Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Åke Mattsson  

Tack, fru talman! Inledningsvis kan jag konstatera att moderaterna som 

grupp tycker att det här är en bra lagstiftning. De har ingenting att anmärka 

mot det här utan de tar emot det med öppna armar, till den delen när det gäl-

ler moderaterna som grupp.  

Vidare har jag lite synpunkter kring det här förflyttningsfordonet. Om man 

tänker på konsumentskyddslagen som vi diskuterade tidigare så kan man ha 

lite synpunkter och funderingar kring det här. 

Det finns många fördelar, framförallt när det gäller polisen. Jag tror att de 

flesta reagerar ganska positivt. Jag började som polis 1975 och sedan dess har 

det varit diskussion om att man har sett alldeles för lite poliser på fältet och 

det är för få fotpatruller. 

Aftonbladet hade ett inslag där de med TV-kamera visade hur de fångar en 

väskryckare med hjälp av Segway. Det går väldigt snabbt och smidigt. De 

klassificeras som polisens nya superfordon. Man kan också tillägga i det här 

sammanhanget att det är omöjligt att välta med Segway. 

Sedan kan man ha lite synpunkter kring Segway. En poliskollega från 

Hangö uttalade sig i de finska Tv-nyheterna. Han konstaterade att allt som 

var trevligt i Finland var antagligen förbjudet eller fettbildande, så upplevde 

han tillvaron.  

Här kan vi konstatera att vi på Åland försöker få igång någonting som är 

trevligt. Ministern var inne på att Segway sist och slutligen är en ganska kul 

sak för de flesta.  

Funktionshindrade kan ta sig fram på ett bättre sätt. Man kanske inte kör 

så mycket bil och där har vi fördelarna. 

Kanske utskottet skulle titta på detta med olika klasser. I Sverige har man 

indelat cyklarna i tre olika cykelklasser; en vanlig cykel, cykel med hjälpmotor 

och förflyttningsfordon.  

Jag motsätter mig inte den här lagstiftningen, jag accepterar den nog som 

den är. Men om det i framtiden visar sig att man behöver ha hjälm och man 

behöver införa åldersgräns eller någonting annat så skulle det vara ganska 

smidigt att det skulle gälla just den här typen av fordon, att vid cykelklass tre 

måste barn ha hjälm under 16 år osv. Man kunde kolla upp det lite närmare. 

Man kunde fundera om man det ska vara speciella krav när det gäller 

skjutsning, olika bromsar eller det kanske behöver vara hastighetsmätare på. 

Nu kanske det inte är aktuellt att man ska köra dem på trottoarerna. Men ett 

sådant alternativ har också nämnts. 

Min första utbildning som polis, förutom introduktionskursen som var 

ganska kort, så när jag for till fastlandet första gången var det för att utbilda 

mig i trafikkunskap för ungdomar. Tyvärr står det i mitt betyg; tragikpedago-

gisk kurs. Det blev en felstavning där, men det handlade om trafikpedagogik. 

Där pratade man om tolvårsgränsen. Barn ska inte vistas ensamma i trafiken 

före de är tolv år gamla. Det är någonting som jag också har pratat om ganska 

mycket i skolorna. Därför reagerade jag och gör ett påtalande kring det. Man 

anser att man inte är tillräckligt mogen i trafiken före 12 år.  

Umeå Universitet har forskat kring det här och där är man helt på samma 

linje. Man anser att föräldrarna har i allmänhet en övertro på barnen i trafi-

ken. Vid den här analysen visade det sig att barnen har svårt att tolka olika si-

tuationer. Man har inte analyssystemet utvecklat tillräckligt mycket. Det är 
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mycket impulser som styr handlandet. Det här går inte att utbilda sig i utan 

det handlar om en mognadsfråga. 

Det här är någonting som man kan fundera på i framtiden om det blir pro-

blem med Segways. Som det ser ut just nu så kommer det väl att vara uthy-

rare som använder dem i ganska begränsad omfattning. Vi ska hoppas att det 

går vägen. Man kan de facto komma 40 kilometer med Segway. 

Jag var lite fundersam kring detta med rattfylleri, vad som händer och 

vilka problem de blir. Blir det problem med det här så får man ta itu med det. 

Det kan ju vara roligt att det någon gång finns en sak som är trevlig utan att 

den är förbjuden. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Tack för stödet från den moderata gruppen.  

Jag skulle vilja återkoppla till lagstiftningen. Vi förde ett resonemang, 

tillsammans med lagberedaren, huruvida vi borde gå in för den svenska 

klassificeringen i olika grupper eller hur vi borde vidbli den finska. Ef-

tersom vi har en blankettlagstiftning i det aktuella fallet så valde vi att 

följa den finska lagstiftningen för att inte göra det för oredigt, om man 

får använda ett sådant ord i lagstiftningen. Det fanns ett medvetet aktivt 

beslut bakom det.  

Ltl Åke Mattsson, replik  

Tack fru talman! Det är ett ganska bra argument om man tittar närmare 

på det. Utskottet kan ta en förnyad titt. I och med att inte ärendet har 

varit på remiss och inte blivit analyserat så finns det möjlighet att göra 

det här som ett alternativ. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg, replik 

Vad gäller tilltron till föräldrar och 12-årsgränsen så vet jag från skolsy-

stemet att ungdomar cyklar till skolan själva redan i trean, vid 10-års ål-

der. Det finns inget som hindrar att föräldrarna ger dessa ungdomar 

Segways istället.  

Ltl Åke Mattsson, replik  

Tack fru talman! Det är bara ett konstaterande. Det är inte mina idéer 

och det är inte jag som tycker det här. Det här är ett område som man 

har forskat på och man har kommit fram till att så här ser det ut. Man 

ger körkort för bil vid 18 år och moped vid 15 år. Skulle man rekommen-

dera något så är det 12 år för cykel. Det är bara ett påtalande som man 

kanske kan ta med sig till utskottet och fundera på. Det är väl mera för 

framtiden. Man framhåller också att vid 12 år kan man vara i enklare 

trafiksituationer. Det beror på hur det ser ut. Om två 10-åringar får vars-

in Segway och far iväg här på gatorna i stan här och snurrar på, på våra 

enkelriktade gator, så kan det bli komplicerat för de här ungdomarna.       

Det kommer inte att finnas så gott om Segways. Jag tror inte att uthy-

rarna kommer att hyra ut dem. På andra ställen där Segways hyrs ut så 

har man en åldersgräns på dem. 
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl John Hilander 

Fru talman! Små eldrivna fordon går starkt framåt, sägs det i den allmänna 

motiveringen. Som vi vet har Sverige och Danmark redan godkänt och klassat 

för denna typ av fordon som cyklar.  

Vi inom obunden samling stöder denna lagändring och ser detta som ett 

steg i rätt riktning vad gäller utnyttjande av den egna åländska behörigheten 

när man i Finland ännu inte har någon lagstiftning på den här typen av for-

don. 

Konsekvenserna av lagstiftningen torde bli ringa för det åländska sam-

hället, vad vi har hört här i debatten. Det kan ändå skapa möjligheter för nå-

gon användare som kan dra nytta av möjligheterna, som ges genom detta för-

slag. Vi har till exempel besökare från Sverige där användningen av denna typ 

av fordon har hunnit använda en tid. 

Man kan fundera över varför enligt lagförslaget den här typen av eldrivna 

fordon ska särskiljas och begränsas till en hastighet av 20 kilometer i timmen, 

när en ett pedaldrivet fordon med en elektrisk hjälpmotor är begränsad till 25 

kilometer i timmen?  

Vad gäller säkerheten borde en helhetssyn göras över hela denna grupp då 

farter som närmar sig 20-25 kilometer i timmen börjar bli hastigheter där 

skador kan bli ganska allvarliga om olyckan är framme. Tack, fru talman. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Tack obunden samling för det anförandet. Vad gäller att has-

tigheten i lagförslaget är satt till 20 kilometer i timmen så beror det på 

den prestanda som maskinerna har. 

Ltl John Hilander, replik 

Fru talman! Tack. Jag försökte söka information om Segway. De kan gå 

upp till 30 kilometer i timmen. Därför blev jag lite fundersam över den 

frågan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund 

Fru talman! Det är inte så mycket att orda mer i den här frågan. Ålands 

Framtid och de flesta som har uttalat sig här ser väl positivt på själva lagför-

slaget. Det är några små frågeställningar som vi kommer att få ta med till ut-

skottet.  

Infrastrukturministern trodde inte att det kommer att bli en anstormning 

på vägarna av Segways och hon grundade sitt uttalande på att de var så pass 

dyra. Men vi måste ändå leka med tanken att det kan finnas någon som ser en 

affärsidé i det här idag och startar en uthyrning i Mariehamn eller i någon 

annan tätort. Då kan vi få sig en viss anstormning på vägarna av dessa fordon 

eller vad man ska kalla dem, jag är osäker på om jag ska kalla dem för cyklar. 

Då ser jag vissa oklarheter som vi i utskottet bör titta på. Jag tror att vi kom-

mer att fördjupa oss lite mera än vad polisen gjorde i den här fråga när det 

gäller ett ökande användande av Segways. 
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De kan vara ganska dyra i början. Men när alla maskiner och utrustningar 

får en större serietillverkning och det blir en ökad användning så rasar pri-

serna. Vi kanske kan köpa en Segway för 1 500 euro och då kanske det börjar 

bli intressant för alla att ha den som ett forsskaffningsmedel på kortare 

sträckor.  

När det gäller konsekvenserna för den enskilde så står det: ”Balansfordo-

nen kan användas både för nytto- och hobbyändamål. För personer med 

funktionshinder kan fordonen vara ett alternativ till rullstol eller färdtjänst. 

Personer som har svårt att gå längre sträckor får lättare att förflytta sig 

inom närområdet.” Jag tror nog att det inte blir någon anstormning där. Om 

man har ett funktionshinder och man har svårt att röra sig eller några andra 

funktionshinder så tror inte att man är så anpassad att köra dessa fordon. Jag 

har faktiskt prövat att köra Segway och det är inte någon lätt sak, åtminstone 

inte i början innan man har kommit underfund med tekniken. De accelererar 

ganska hastigt och de bromsar också ganska hastigt. Jag tror inte att Segways 

blir så mycket användbara inom det där området, men säkert kanske inom 

andra serviceområden där man har korta sträckor och kan utnyttja det här 

fordonet. 

Straffsatsen har nämnts här. Det var någon ledamot som nämnde att om 

man kör onykter så ska straffsatsen kopplas ihop med cykel. Det är väl också 

en fråga som man i samband med hörande behöver ta upp i utskottet och 

grunna på, om det sedan är vår sak att gå in i den delen, men man kan åt-

minstone göra ett påpekande. Det är lätt sak att gå på krogen en kväll och 

man far hem på sin Segway med 1,5 promille i sig. Då är man delvis en liten 

trafikfara om man kör på allmän väg. Om man slipper undan med 20 euro i 

böter, som nämndes här, så tycker jag nog att det är alldeles för lindrigt om 

man jämför med vad man hamnar på om man kör bil eller moped. Det här 

var i stora drag det som jag tänkte säga.  

När det gäller försäkringsbolagen så kommer de vid en olyckshändelse, i 

samband med det här fordonet, att bli inkopplade på ett eller annat sätt. Om 

det inte direkt berör fordonet som är försäkrat så kommer ju några andra för-

säkringar att träda in vid en skada och då behöver man åtminstone ha deras 

åsikter. Tack, fru talman. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Fru talman! Tack för de intressanta och säkert viktiga frågeställningar 

som ltl Brage Eklund tog fram. 

Vad gäller hastigheten på det här fordonet så finns det en möjlighet 

att begränsa den. Man kan ettdera ha en hastighet på 10 eller 20 kilome-

ter i timmen. Inledningsvis hade vi ett resonemang kring huruvida man 

borde klassificera den lika som gående och ha en hastighet på bara 10 

kilometer i timmen. Men vi insåg att det blir oerhört svårt för överva-

kande myndighet, polisen, att veta huruvida man kör 10 eller 12 kilome-

ter i timmen. Därför blev den bara en cykel. 

Jag ser sedan fram emot att få ta del av utskottets resonemang vidare 

i den här frågan. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Det där är väl ungefär som när man köper en moped åt 

ungdomarna och man tror att de ska hålla sig till den fart som mopeden 
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går ursprungligen. Begränsar man hastigheten till 10 kilometer i timmen 

så hittar man säkert på en teknik så att man får Segwayen att gå 20 eller 

25 kilometer i timmen. Då är det bättre att sätta 20 kilometer i timmen 

från början så slipper man göra överträdelser med en gång.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att re-

mittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ären-

det remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Andra behandling 

7 Till Europeiska stadgan om lokal självstyrelse fogade tilläggsprotokollet om rätten att 

delta i de lokala förvaltningsmyndigheternas verksamhet 

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 1/2011-2012) 
Landskapsregeringens yttrande (RP 5/2011-2012-s) 
Republikens presidents framställning (RP 5/2011-2012) 

Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till 

det lagförslag som ingår i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i 

andra behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget. 

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i 

enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

För kännedom 

8 Talmannens representationsersättning 

Talmanskonferensens framställning (TMK 4/2011-2012) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 23 januari 2012. 

Plenum slutar   

Nästa plenum hålls den 23 januari klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 30 ledamöter är närvarande. 

Bordläggning 

1 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2011 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 7/2011-2012) 
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 2/2011-2012) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 25 januari 2012. 

Godkänt.  

Bordläggning 

2 Ändring av skattelagstiftning 2012 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 10/2011-2012) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 7/2011-2012) 
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Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 25 januari 2012. 

Godkänt.  

Bordläggning 

3 Användande av belysning vid jakt 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2011-2012) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2011-2012) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 25 januari 2012. 

Godkänt.  

Första behandling 

4 Tillstånd för radio- och televisionssändning 

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 2/2011-2012) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 4/2011-2012) 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som in-

går i betänkandet.  

Diskussion. 

Ltl Katrin Sjögren  

Fru talman! Lag- och kulturutskottet har behandlat kompletteringen av land-

skapslagen om radio- och televisionsverksamhet. Det blev korta formuläret. 

Kompletteringen av lagen innebär att förutsättningarna preciseras när det 

gäller att bevilja tillstånd för att utöva verksamhet som innefattar radio- och 

tv-sändningar. Just de brister som presidenten, högsta domstolen och 

Ålandsdelegation påtalade vid lagstiftningskontrollen. 

Enligt grundlagen har var och en yttrandefrihet. Till yttrandefriheten hör 

rätten att framföra, sprida och ta emot information, åsikter och andra med-

delanden utan att någon i förväg hindrar detta.  

Med stöd av självstyrelselagens behörighetsfördelning gäller dessutom del-

vis rikets lag om yttrandefrihet i masskommunikation också på Åland. Lagen 

innehåller närmare bestämmelser om hur den i grundlagen tryggade yttran-

defriheten utövas i masskommunikation och den stadgar att inga större in-

trång i kommunikationen får göras än vad som är nödvändigt med hänsyn till 

yttrandefrihetens betydelse i en demokratisk rättsstat. 

Vidare enligt grundlagen har var och en i enlighet med lag rätt att skaffa 

sig sin försörjning genom arbete, yrke eller näring som han eller hon har valt 

fritt.   

Mot denna bakgrund kompletteras lagen med en bestämmelse enligt vilken 

landskapsregeringen när den beviljar tillstånd ska eftersträva att de frekven-

ser som har ställts till landskapets förfogande tas i anspråk på ett sätt som 

främjar en vidsträckt yttrandefrihet, att programutbudet är mångsidigt och 

kan tillgodose olika intressen samt att flera av varandra oberoende program-

företag kan verka i landskapet.  

Frekvenser hör till rikets behörighet men enligt självstyrelselagen ska 

riksmyndigheterna se till att Åland får de frekvenser som behövs för radio- 

och televisionsutsändningar i landskapet. Utskottet har erfarit att antalet fre-

kvenser för TV-sändningar för närvarande är tillräckligt på grund av att digi-

taliseringen inneburit att det på varje frekvens finns flera kanalplatser. Ytter-

ligare frekvenser har reserverats med tanke på eventuell framtida utbyggnad 

av HD-sändningar. För radiosändningarna, som fortsättningsvis är analoga, 
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är antalet frekvenser dock begränsat. Utskottet noterar samtidigt att begrep-

pet radiokommunikation används i en delvis felaktig bemärkelse i landskaps-

regeringens lagförslag.   

Lag- och kulturutskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till lagförslaget.   

Avslutningsvis, en reflektion; det kan konstateras att det finns en hel del 

politiskt arbete att göra inom området. Vissa saker brådskar. Det handlar om 

investeringar, teknikutveckling, modern infrastruktur värdigt ett självstyrt 

område. Vi behöver också förtydligande lagstiftning, där landskapet via lag-

stiftning skulle reglera både public service och privat radio- och TV-

verksamhet.  

Det pågår en utredning om att skilja på produktion och distribution. Det 

låter logiskt, men utskottet har i korthet kunnat konstatera i sina höranden 

att den delen inte fullt är så enkel. Det som vi behöver är kompletterande lag-

stiftning. Tack, fru talman. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Jag konstaterar för det första att utskottet har gått 

ganska långt i sin diskussion om radio- och TV-verksamheten på Åland. 

Senast var det en diskussion om vad som skulle behandlas i samband 

med det här ärendet. Jag har i och för sig ingenting emot det. Man kan 

konstatera att tredje stycket, under utskottets synpunkter, är ju närmast 

en mediapolitisk programförklaring och den kan jag mycket väl omfatta. 

Detta med separering av distributionsbolaget, man säger att man har 

hört radiochefen och hon är konsekvent emot det och det tycker jag att 

man inte ska ta fasta på. Man måste se det i ett mediapolitiskt samman-

hang.  

Det finns en mening i andra stycket; "enligt 18 § 1 mom. grundlagen 

har var och en i enlighet med lag rätt att skaffa sig sin försörjning ge-

nom arbete, yrke” osv. Jag har lite svårt att se hur det där hänger ihop 

med det här övriga? 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Fru talman! Det framgår, som vanligt, klart och tydligt vilka personer 

som lag- och kulturutskottet har hört. Betänkande är helt och hållet lag- 

och kulturutskottets åsikter. Vi kunde också konstatera att det är ett 

berg av fakta och information som vi behöver ta till oss. Under februari 

kommer hela lag- och kulturutskottet att fortbilda sig i den här mycket 

viktiga frågan. 

När det gäller referensen till grundlagens 18 § så likväl som yttrande-

frihet ska gälla så gäller också näringsfriheten. Det finns två delar i den 

här frågan; både yttrandefrihet och näringsfrihet, eftersom det också 

kan handla om privat radio- och TV-verksamhet. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jaha, det var såsom det var tänkt? Men det har väl inte någon i och för 

sig ifrågasatt? Problemet är ju närmast att vårt public-servicebolag 

också äger sändaren och kontrollerar i alltför hög grad hur andra ska få 

tillgång till sändaren.  

Jag gratulerar utskottet till att man vill fortbilda sig och sätta sig mera 

in i den här saken. Det är precis så som utskottets ordförande säger att 

Åland inte bara riskerar utan är just nu långt efter i utvecklingen på det 
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här området. Det är nog inte lagstiftningen som man ska börja med, 

utan lagtinget måste ha en gemensam politisk uppfattning i den här frå-

gan. I den belysningen är det viktigt att utskott är väl insatt och informe-

rad. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Fru talman! Det blir lite på sidan om det här, men jag kan inte låta bli 

att replikera. Vi får anledning att återkomma i de här ärendena.  

Vår uppfattning i lag- och kulturutskottet är att det inte bara är sän-

daren som är ett bekymmer utan det handlar också om att Ålands radio 

och TV har ett tillstånd, en kanal och en infrastruktur som andra vill åt. 

Det finns lediga frekvenser och det skulle kunna finnas lediga kanaler. 

Att tro att man löser hela problemet med att skilja på distribution och 

produktion, vi från lag- och kulturutskottet tror att frågan är mera kom-

plicerad än så. Vi ska skaffa information.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, fru talman! Tack utskottsordförande för en god redogörelse. Jag 

skulle vilja ställa en fråga. Jag citerar; ”med stöd av självstyrelselagens 

behörighetsfördelning gäller dessutom rikets lag om yttrandefrihet i 

masskommunikation också på Åland”. Det är ju en text som inte stäm-

mer överens med sanningen eftersom vi till ganska stora delar har en 

egen behörighet. Jag noterade att ordförande i sitt anförande använde 

ordet delvis. Ska det tolkas som en berättelse av texten som finns i be-

tänkandet?  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Fru talman! Det ska det göra. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Jag har bara en liten fråga. På sista raden står det; ”ut-

skottet noterar samtidigt att begreppet radiokommunikation används i 

en delvis felaktig bemärkelse i landskapsregeringens lagförslag” Skulle 

ltl Sjögren förklara vad som menas med delvis felaktig? 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Fru talman! Utskottet konstaterar att radiokommunikation inte är allde-

les korrekt benämning. Men vi gick inte in för att ändra det eftersom 

man i hela framställningen använder ordet radiokommunikation. 

Radiokommunikation är en tvåvägskommunikation och som oftast an-

vänds i amatörradioverksamhet och även när man t.ex. pratar om mo-

biltelefoner. Det var ett konstaterande från utskottets sida. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  
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Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen i sin helhet. Kan 

förfaringssättet godkännas. Godkänt.  

Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om radio- 

och televisionsverksamhet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.  

Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

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

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 8/2011-2012) 
Republikens presidents framställning (RP 7/2011-2012) 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lag-

tingets bifall i enlighet med finans- och näringsutskottets betänkande. Lagförslaget är 

bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

6 Godkännande av protokollet om ändring av avtalet med Barbados för att undvika 

dubbelbeskattning 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 9/2011-2012) 
Republikens presidents framställning (RP 6/2011-2012) 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lag-

tingets bifall i enlighet med finans- och näringsutskottets betänkande. Lagförslaget är 

bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad. 

Enda behandling 

7 Talmannens representationsersättning 

Talmanskonferensens framställning (TMK 4/2011-2012) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen börjar. Talmannen föreslår att framställningen i dess helhet före-

läggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Godkänd. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

För kännedom 

8 Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2012 och verksamhet år 2011 

Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2011-2012) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 25 januari 2012. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls den 25 januari 2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 27 ledamöter är närvarande. 

Lagtingsledamoten Anders Eriksson anhåller om ledighet dagens plenum på grund av 

uppdrag i Nordiska rådet och lagtingsledamoten Torbjörn Eliasson anhåller om befri-

else från dagens plenum på grund av sjukdom. Beviljas.  

Meddelande 

På fredag den 27 januari 2012 kommer en frågestund enligt bestämmelserna i 35 § i ar-

betsordningen att hållas klockan 09.30. Från landskapsregeringens sida deltar lantrå-

det och alla ministrar utom Carina Aaltonen och Johan Ehn. 

De lagtingsledamöter som önskar ställa en fråga ska enligt arbetsordningen 35 § med-

dela det till lagtingets kansli senast dagen före frågestunden, alltså under torsdagen. 

Antecknas. 

Andra behandling 

1 Tillstånd för radio- och televisionssändning 

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 2/2011-2012) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 4/2011-2012) 
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I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

första behandlingen eller förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och efter det före-

läggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Förslaget till landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om radio- och televisions-

verksamhet föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Ingen begär or-

det. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behand-

ling är avslutad.  

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

2 Godkännande av avtalet med Bahrain om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 8/2011-2012) 
Republikens presidents framställning (RP 7/2011-2012) 

Först tillåts diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till det lag-

förslag som ingår i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i 

andra behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget. 

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i 

enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

3 Godkännande av protokollet om ändring av avtalet med Barbados för att undvika 

dubbelbeskattning 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 9/2011-2012) 
Republikens presidents framställning (RP 6/2011-2012) 

Först tillåts diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till lagför-

slaget eller vägra ge ett sådant bifall. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i 

andra behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget. 

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i 

enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Första behandling 

4 Ändring av skattelagstiftning 2012 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 10/2011-2012) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 7/2011-2012) 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som in-

går i betänkandet.  

Diskussion. 
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Ltl Jörgen Pettersson 

Fru talman, kollegor! Kortfattat, finans- och näringsutskottet har gått igenom 

förslagen till ändringar i skattelagstiftning och vi tillstyrker dem. Tack.  

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Liberalernas grupp tillstyrker också dessa förändringar, det sade 

vi redan i remissdebatten och vår ståndpunkt är fortfarande densamma. 

Jag har ändå några synpunkter angående innehållet i betänkandet och 

kanske lite om skattefrågor och speciellt lagtingets behandling av sådana.  

Det faktumet kan på nytt upprepas att den här framställningen är ett resul-

tat av den skattereform som gjordes under den förra mandatperioden. De vä-

sentliga avdragen i kommunalbeskattningen fördes över i en lagstiftning som 

då är upp till lagtinget att behandla och ändra i efter tycke, förmåga och be-

hov. Det är första gången som vi på allvar, utifrån den reformen, diskuterar 

en förändring i beskattningen som påverkar våra invånare och finansieringen 

av kommunal verksamhet, eftersom skatteflödet som vi beslutar om här är 

något som förs till kommunerna.  

Liberalerna ser det som en väldigt bra sak att vi nu har kommit till det ske-

det att vi alltmer börjar diskutera skattepolitik på allvar. 

Själva framställningen är ytterligare ett resultat av det budgetbeslut som 

lagtinget har tagit. Budgetens framtagande ansvarades av den förra land-

skapsregeringen och där hade liberalerna både lantråds, - och finansmi-

nisterposten. Så därför är det inte så konstigt att vi förordar denna föränd-

ring.  

För att inte behöva ordna något i onödan så gäller det som jag har sagt för-

utom några små saker som har kommit fram under betänkandet.  

Liberalerna har under utskottsbehandlingen framfört att det finns skäl att 

landskapsregeringen i kommande motsvarande förslag kan leverera ett bättre 

faktaunderlag åt lagtinget då man ska ta ställning till hur olika skatteåtgärder 

kan tänkas slå på samhället men också på individen.  Vi är glada för att ut-

skottet har anammat den framförda synpunkten och att det framgår i betän-

kandet. 

Sedan får vi konstatera vad gäller jämställdhetsanalysen, som alltid ska gö-

ras i samband med alla lagframställningar, att här har vi en plump i protokol-

let för landskapsregeringen och kanske för lantrådet i synnerhet som har an-

svar för dessa frågor. I en av de första lagstiftningarna har man missat att 

göra en jämställdhetskonsekvensanalys överhuvudtaget.  

Skatteinstrumentet ur jämställdhetssynpunkt är ett väldigt kraftfullt in-

strument. Jämställdhetskonsekvensanalysen saknades i framställningen. Fi-

nans- och näringsutskottet konstaterar att denna åtgärd förmodligen är till 

fördel för kvinnorna i samhället.  Tack.  

Ltl Brage Eklund 

Fru talman! Jag har haft möjligheten att vara med och behandla ändringen av 

skattelagstiftningen. Själva ändringarna av lagarna som berör skattelagstift-

ningen har jag ingenting att invända. 

Jag har lämnat in en reservation som gäller förhöjning av grundavdraget 

där kommunerna inte får kompensation.  

Man kan undra varför man reservera sig? Mitt ställningstagande i denna 

fråga är för det första att man börjar i fel ända. Man skulle ha gjort samhälls- 
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och servicereformen och utrett landskapsandelarna innan man går in och gör 

sådana här drastiska förändringar för kommunerna. Det är ett inkomstbort-

fall för kommunerna som motsvarar cirka 800 000 euro, det här talet kan väl 

diskuteras men det finns ju med i lagframställningen. Sedan har vi ändring-

arna som berör själva skattelagstiftningens som kan motsvara ungefär 

samma summa. Den summan kan jag inte säga exakt och det kan väl ingen 

annan här heller. Detta tillsammans medför ett inkomstbortfall på nästan 1,5 

miljoner och då ska man kompenseras på något vis. Men där har landskaps-

regeringen ansett att kommunerna har bättre ekonomi än landskapet och 

landskapsregeringen har påfört hela kostnaden på kommunerna. 

Kommunerna och kommunförbundet har haft förmånen i beredningen att 

få detta ärende på remiss. I lagframställningen står det, jag citerar: ”Både 

kommunförbundet och de tio kommuner som yttrat sig över förslaget är ne-

gativa till höjningen av grundavdraget, bland annat med hänvisning till att 

finansieringen av avdragshöjningen avviker från den i riket.” Jag säger inte 

att man alltid måste göra likadant som i riket men dock uteblir kompensat-

ionen.  

Om vi går ett steg fram i föredragningslistan idag så kommer vi att be-

handla en kommun som har ekonomiska bekymmer. Jag anser att man på-

skyndar det här problemet som man är orolig över att ska komma; att kom-

munerna kommer, som på ett pärlband, hit med anhållan om stöd för att de 

inte får sina ekonomier att gå ihop. Här har man ytterligare en kostnad som 

man påför kommunerna. Det förbättrar inte utgångsläget för kommunerna i 

det här skedet. 

Jag har skrivit en reservation, som följer med i utskottsbetänkande. 

Fru talman! Jag vill redan nu avisera att jag i samband med detaljbehand-

lingen av betänkandets motivering kommer att föreslå att; ”att första stycket, 

sista meningen under rubriken ”Relationen mellan landskapet och kommu-

nerna” ersätts med följande: ”Finans- och näringsutskottet förutsätter att 

landskapsregeringen ska kompensera höjningen av grundavdraget fullt ut 

till kommunerna till dess att den framtida kommunstrukturen fastslagits 

samt att andra stycket under rubriken utgår.” Ändringen framgår av min re-

servation till betänkandet. 

Det är väl inte så mycket mer att orda om. Det här är Ålands Framtids 

ställningstagande. Det handlar i princip om när man sätter in hjälp till kom-

munerna. Det är förebyggande åtgärder om man behåller kompensationen. 

Nästa steg kommer att bli att man får anhållan från kommunerna om eko-

nomiskt stöd och då får vi ändå kliva in och hjälpa till. Tack, fru talman.  

Talmannen 

Aviseringar noteras. Ändringsförslaget tas upp i samband med andra behandlingen.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag är lite förvånad när jag hör ltl Eklund och när jag 

ser den här reservationen. Man ska kompensera fullt ut i kommunerna. 

Eftersom Ålands Framtid och ltl Eklund har varit med och tagit budge-

ten så hur tänker man då finansiera det här? De här tankegångarna 

fanns med i budgeten. Dessutom hänvisade ltl Eklund till landskapsan-

delsreformen, vilken man också har varit med och tagit fram att den 

kommer att göras i år. Hur resonerar du där? 
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Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Redan i samband med den ordinarie budgeten så påpekade 

vi från Ålands Framtid att man börjar i fel tågordning när det gäller änd-

ringen av skattelagstiftningen. Man borde först ha kommit med receptet 

och sedan ha gjort åtgärderna. Nu blir det tvärtom.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Vi tycker förstås alla att samhälls- och servicereformen 

borde ha gjorts tidigare. Men nu är reformen inte gjord och vi har en re-

gering som jobbar på den. Jag blir ändå förvånad att man nu säger att 

det här ska göras, men man har inte något förslag på finansiering och 

man har inte tagit upp hur det ska finansieras i budgeten. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Jag tror att jag i samband med den här reserveringen inte 

behöver lägga fram något förslag till finansiering av det här. Jag tror att 

jag nämnde i samband med behandlingen i utskottet att det här skulle 

landskapet gott ha haft råd med om man hade vidtagit åtgärder inom 

strukturerna i landskapsregeringen för länge, länge sedan och fått ner 

kostnadsläget inom landskapet. Att jag nu ska lägga fram en summa, för 

direkt finansiering i samband med det här betänkandet, det tror jag att 

inte är rätt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Karl-Johan Fogelström 

Fru talman! Vi stöder naturligtvis det här betänkandet från den socialdemo-

kratiska gruppen. Jag vill betona att det är viktigt att en helhetsöversyn av 

landskapsandelarna genomförs så fort som underlag för det här föreligger. 

Det är viktigt att kommunerna vet vad som gäller och att landskapsregering-

ens agerande är förutsägbart. 

Jag har suttit i kommunförbundets styrelse de senaste fyra åren och delta-

git i de här förhandlingarna med landskapsregeringen. Jag har inte upplevt 

att regeringens behandling av de här frågorna har varit riktigt förutsägbara. 

Ett exempel är den uteblivna indexjusteringen. Det är viktigt att den här dia-

logen förs på ett förtroendefullt sätt mellan jämbördiga partner. Det här gri-

per naturligtvis in i samhällsreformen, det är viktigt att vi har finansiering för 

det som kommunerna ska utföra i fortsättningen så att det är klart och tydligt 

vad som gäller. Tack.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Om jag tolkade ltl Fogelström rätt här så anser han att 

kommunerna inte har blivit rätt behandlade i samband med den här lag-

framställningen eftersom man inte har tillfrågat dem tillräckligt noga. 

Eller hur ska jag tolka det? 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Utskottet säger att den här översynen ska ske nu, så fort som möjligt. 
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Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! I en sådan här omfattande process som nu föreligger, när 

det gäller en samhällsreform och en total översyn av hela landskapets 

kostnader och utgifter kontra landskapet och kommunerna, så är det 

inte någonting som man springer fram på en månad, inte ens på ett år. 

Jag vände mig mot att man klipper av möjligheterna för kommunerna. 

Man kompenserar inte under tiden, utan man sätter in åtgärder redan 

nu för kommunerna. Man kan nästan, mer eller mindre, tolka det som 

ett tvångsförfarande. Man tvingar in kommunerna redan nu i någon 

sorts sammanslagning eller tvingar dem in i ett förhållande som de 

kanske inte är klara för.  

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik 

Helhetsöversynen syftar till att på ett balanserat sätt år ordna det här 

förhållandet mellan landskapsregeringen och kommunerna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Ltl Brage Eklund tog upp sådana frågor som bland annat jag 

också har lyft här i lagtinget; hur man på ett hållbart sätt finansierar kommu-

nernas verksamhet. Eftersom regering och lagting ålägger kommunerna skyl-

digheter gentemot medborgarna att prestera en viss service så är det väl na-

turligt att regering och lagting också tar ett finansiellt ansvar för sådana re-

former och en sådan service. 

Under årens lopp har Ålands kommunförbund utvecklat ett system hur 

man umgås med regeringen eller tvärtom, man har gjort det gemensamt. Det 

som min partikollega Fogelström säger är sant. Den gångna perioden gjorde 

man överenskommelser som sedan lagtinget och framförallt regeringen bröt. 

Det var inte ett bra sätt att umgås mellan regeringen och kommuner. Rege-

ringen gjorde ensidiga bedömningar om kommunernas ekonomi. Regeringen 

ville själv spara och därför sparade man över kommunala budgeter. Det här 

är ett resultat av just den politiken. För vår del vill vi inte fortsätta på den po-

litiska bristen på dialog. Vi vill ha ett bättre sätt att umgås med kommunerna 

på. 

Regeringen har gett sådana utfästelser. I samband med att landskapsan-

delsreformen görs så kommer dessa 800 000 euro, som vi nu tar bort från 

kommunerna, att beaktas. Med tanke på tiden och att man måste vara prag-

matisk i vissa situationen så är vi beredda, mot bakgrund av de löften som vi 

har fått, att godkänna det här förslaget. 

Nu har finansutskottet infört ett resonemang om Ålands högskola. Jag var 

lite förvånad över att utskottets ordförande inte alls presenterade det. Det 

brukar man nog göra i lagtinget om att utskottet inför något nytt. Det är 

ganska spännande resonemang. Det är tyvärr inte så uttömmande. Ska man 

uppfatta det som något sorts hemställan, ska regeringen göra någonting? Vad 

jag förstår så tänker sig finansutskottet att Ålands högskola skulle kunna ut-

nyttja framställningens 18a §, som säger att fysiska personer som donerat 

pengar, minst 850 euro och högst 250 000 euro, till ett universitet eller en 

högskola för vetenskapligt ändamål eller för införskaffandet av konst så ska 

man kunna göra avdrag för det i sin privata deklaration. Jag vet inte riktigt 
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hur det här fungerar i praktiken. Det skulle vara intressant om utskottet 

skulle kunna precisera det.  

Vid Åbo akademi kommer staten emot med samma summa pengar. Man 

sätter upp ett mål, jag tror att det var 4 miljoner och då ska Åbo akademi för-

söka driva in hälften av beloppet via privata donationer och då lossar också 

statens pengar. Om vi ska försöka genomföra något liknande här så kanske 

man måste titta lite mera i detalj på hur det praktiskt ska gå till. Annars blir 

det mest fromma förhoppningar. 

Begreppet universitet och högskola är lite olika. Vi har en, som många 

tycker, yrkeshögskola. Av självstyrelsepolitiska skäl ville en majoritet att man 

skulle kalla det för Ålands högskola. Men jag vet inte om den räknas som en 

högskola i skattelagstiftningens bemärkelse? Det där är obesvarade frågor 

som inte utskottet närmare har gått in på och som vi inte heller har fått klar-

gjorda av utskottets ordförande. Jag önskar en precisering här. 

Sedan nämnde ltl Perämaa att man i utskottet hade diskuterat jämställd-

hetskonsekvenserna av en sådan här lagstiftning. Det är ju väldigt tacknäm-

ligt om utskottet börjar med det. De största orättvisorna vad gäller män och 

kvinnor i samhället är väl kanske de ekonomiska där vi eventuellt kan göra 

någonting. 

Som ni vet brukar jag säga att kvinnor jobbar säkert dubbelt mer än män, 

om man tar in allt oavlönat arbete, men de har bara 80 procent i lön jämfört 

med männens löner och kvinnorna har bara 2/3 av männen vad gäller pens-

ion. Det är inte bara den största jämställdhetsklyftan utan också en jämlik-

hetsklyfta.  

Nu menar utskottet att det här avdraget inte skulle missgynna kvinnor. 

Man undrar då om det gynnar kvinnor? Det är lite svårt att dra den slutsat-

sen. Man tänker sig som så att eftersom kvinnor har lägre lön och i högre 

grad jobbar inom låginkomstyrken jämfört med män så gynnar det här av-

draget kvinnor på ett indirekt sätt. Det är möjligt att det är på det viset.  

Är det faktiskt så att det bara är vissa som får göra grundavdraget? Hur 

långt upp i inkomsterna får man göra avdraget? Normalt gynnar avdrag 

höginkomsttagare och särskilt män. Jag har inte riktigt förstått hur avdraget 

ska räknas och hur det slår ut? Man ska väl inkomster runt 20 000 euro. Se-

dan finns det väl kvinnor som lever så fattigt att de inte ens kan göra det här 

grundavdraget. Då är det väl nog en sanning med modifikation att det här 

skulle vara så bra för jämställdheten. 

Som ltl Perämaa säger så behöver vi mycket mera analys och konsekvens-

bedömningar av den här typen av lagstiftning om vi ska börja med det. Då, 

mina vänner, får vi nog bereda oss på en ganska kraftig förstoring av vår of-

fentliga sektor. Men vi får väl diskutera om vi ska ha egen beskattning eller 

utöka den. Det kommer att dra med sig en hel del kostnader inom landskaps-

förvaltningen. Tack. 

 Ltl Katrin Sjögren, replik  

Fru talman! Från liberalernas sida välkomnar vi en utvärdering av land-

skapsandelssystemet. Om man tar de sociala andelarna isolerat så visar 

det sig att de har fördubblats under några år. Dessutom är planerna att 

landskapet ska ta över Gullåsen är 2013 och det innebär merkostnader 

för landskapet på cirka 3 miljoner euro. 
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Socialdemokraterna efterlyser ett förutsägbart sätt. Problemet som 

har varit och som fortsätter är ju ekonomin. Det är ekonomin som inte 

har varit förutsägbart.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är inte det som vi menar. Om vi gör överenskommelser så förväntar 

vi oss att motparten också håller dem, inte bara ensidigt. Speciellt den 

som är stark måste vara snäll, som Pippi Långstrump säger. I det långa 

loppet är det ohållbart att göra överenskommelser om man avviker från 

dem på det sättet som man gjorde under den förra perioden. 

Sedan kanske Gullåsen och landskapsandelarna inte direkt är det 

ärendet som vi behandlar idag. Jag avstår ifrån att kommentera det. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Fru talman! Det är Bamse som säger att om man är stark så ska man 

vara snäll. 

Visst är det så att ekonomin är en helhet. Förra landskapsregeringen 

var tvungen att göra vissa åtgärder och det kommer den här landskaps-

regeringen också vara tvungen att göra. Det är åtgärder som svider, som 

man helst av allt skulle vilja avstå ifrån, men som är nödvändiga. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag noterar att det var Bamse. Det var väl det som var replikens huvud-

sakliga innehåll. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Man undrar, när man hör ltl Sundback, om socialdemokraterna tror att 

de fortfarande är i opposition eller om det går av bara farten?  

När den här framställningen behandlades var ltl Sundback upp och 

var väldigt kritisk. Nu när betänkandet kommer så är ltl Sundback fort-

satt kritisk. Jag har förstått att man ändå har gett sitt stöd till både be-

tänkandet och framställningen. 

När det gäller ekonomin så tror jag att vi alla i framtiden behöver 

hemskt mycket dunderhonung, som Bamse åt och blev stark av. Vi har 

också haft behov av att ha mera av under de år som har varit.  

När ltl Sundback tar upp detta med att landskapet skulle ha ändrat på 

system för att man själv ville spara, så var det ju för att samhällsekono-

min gjorde en enorm dipp år 2008, inte var det behovet av att spara. Det 

var behov av att få det att gå ihop. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fortsättningsvis har vi olika uppfattningar om hur man står fast vid 

överenskommelser. Som en känd liberal brukar säga; ”den som har in-

gått en överenskommelse, det är den som ändrar det”. Det finns fina ord 

för det. Jag bara påminner om att det är en bra princip. 

Jag är fortsatt kritisk. Mitt parti är kritiskt till den här framställning-

en som liberalerna gjorde där man avvek från en överenskommelse. 

Men, det som har skett är att vi har fått en gemensam syn inom rege-

ringspartierna att det här ska beaktas i samband med att man gör be-
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dömningen av landskapsandelarna. Det kanske inte vtm Viveka Eriks-

son har noterat, men så är det. Det är mera än vad den här framställ-

ningen syftade till. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Samhällsekonomi är en helhet. Kommunerna är beroende av att land-

skapets ekonomi också har muskler att stötta upp. Faktum är att när 

ekonomin dippar i landskapet då dippar den för oss allihop. Då påverkar 

det oss allihop, det påverkar landskapets åtaganden och det påverkar 

möjligheterna till omfördelningar till andra parter. Det är det som har 

hänt de senaste åren. 

 Jag tycker att ltl Sundback igen visar prov på medvetenheten om 

ekonomisk politik i det socialdemokratiska lägret. Man ser alltså inte 

helheten.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det kanske inte är möjligt för vtm Eriksson att tänka sig att det finns 

olika helheter. Vi har en annan helhetsbild än den som liberalerna föret-

räder. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Ltl Sundback har stor tilltro till översynen av landskapsan-

delarna. Om man jag förstod saken rätt ska man kompensera kommu-

nerna. Men det står ingenstans att man skall kompensera, man ska se 

över landskapsandelarna. Om det sedan finns resurser till att kompen-

sera kommunerna, den bedömningen gör jag inte nu. Det får framtida 

utredningar visar. 

Felet är att man antar en förhöjning av grundavdraget och skjuter 

över kostnaderna på kommunerna, utan att man har en möjlighet att 

vara med och påverka. Man skjuter helt och hållet över kostnadsbiten på 

kommunerna. Jag vet att ltl Sundback har varit kritisk till det här förut. 

Nu har hon en väldig tilltro till helhetsöversynen och det återstår att se.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Det är precis den principiella diskussionen som jag och mitt 

parti har fört och fortsätter att föra. Jag tycker att det inte är schysst po-

litik att införa skatteåtgärder för att i det här fallet stimulera medbor-

garnas köpkraft och att man gör via kommunernas budget. Det är inte 

bra politik, tycker jag. Så gör man ju inte i riket heller. Sedan finns det 

olika åsikter om på vilket sätt man ska kompensera kommunerna, men 

resonemanget finns i riket och det saknas här. Alternativet hade varit, 

eftersom vi inte ha några pengar i budgeten nu, att man skulle ha tagit 

bort grundavdraget helt och hållet för medborgarna. Vi skulle inte ha 

gett samma möjligheter som i riket, men det hade inte heller varit någon 

populär åtgärd anser jag.  
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Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! I grundtankegångarna håller socialdemokraterna med mig i 

mitt tankesätt och de har förståelse för att jag reserverade mig. Men 

ändå handlar man tvärtemot vad man själv vill. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, jag förstår att det är frestande för ltl Brage Eklund att dra en sådan 

slutsats. Men principen står fast för mig. Det här är inte vår framställ-

ning, det är i grunden liberalernas. Det är en politik som liberalerna har 

fört som vi tar avstånd ifrån.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Repliken ska hålla sig till huvudanförandet. Jag kan ändå 

inte låta bli att lite sucka och pusta över det sista som ltl Sundman sade 

här; att det är liberalerna som ska stå till svars för de framställningar 

som den nya majoriteten för fram. Nej, välj att ta ansvar i stället. Ni kan 

inte sitta både i opposition och i majoritet samtidigt. Det kommer inte 

att hålla i fyra år. 

Liberalerna har sagt att vi ska ge den nya regeringen 100 dagar tid in-

nan vi på allvar börjar opponera oss. Därför har vi varit relativt milda i 

kritiken gällande donationsavdraget.  

Landskapsregeringen hade inte någon bild av hur högskolan på Åland 

skulle kunna tillgodogöra sig det här. Samma sak med frånvaron av jäm-

ställdhetsanalysen, vi är rätt så milda i vår kritik ännu. Men sanningen 

är att den här framställningen borde ha skickats tillbaka. Det borde ha 

gjorts analyser om donationsavdraget och det borde ha gjorts en jäm-

ställdhetsanalys. Så är det bara.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Om man är av den åsikten ska väl liberalerna föreslå att 

framställningen skickas tillbaka. Det är väl logiskt. 

Den här framställningen var klar redan i samband med budgeten i 

stort sett. Eller menar ltl Perämaa, före detta finansministern, att han 

aldrig har sett framställningen före den kom till lagtinget?  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det viskades i mitt öra att jag skulle säga att vi ska titta på 

vem som har skrivit under framställningen. Det torde finnas ett social-

demokratiskt namn på framställningen också.  

Visst, jag sagt flera gånger att det här förstås också är ett resultat av 

budgetbehandlingen och att vi var med och lade fram ett sådant förslag. 

Men, nog är det ju svagt av socialdemokraterna att inte ens på något sätt 

själv vilja ta ansvar för det som regeringen gör. Ni har ju lantrådsposten, 

något ansvar måste ni också ha i den här situationen! 

Avsaknad av jämställdhetsanalys är en plump i protokollet för lantrå-

det. Att inte ha någon analys av donationsavdragets konsekvenser kunde 

ha lett till att donationsavdragen skulle ha riktat sig bara till högskolor 

på finska sidan, det kan möjligen vara så. Vi uppmanar landskapsrege-
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ringen att noggrannare analysera alla förslag av skatteteknisk natur in-

för att man levererar framställningar i framtiden.  

Vi är nästan lika kritiska som ltl Sundback, kanske inte lika fullt ändå. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Kritiken kommer ganska plötsligt på. Ltl Perämaa har inte sagt Pelle i 

den här framställningen. Det är ett enigt utskott, förutom ltl Brage 

Eklund, som har skrivit en reservation. I övrigt omfattar ltl Perämaa den 

framställning som han var med och tog fram i den förra regeringen. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Lantrådet Camilla Gunell 

Tack, fru talman! Jag lyssnar intresserat på debatten. Det är bra att det blir 

lite glöd här i salen när alla ser så småhängiga ut den här kalla januari må-

nad. 

Det är så med den här lagframställningen, som nu ligger på ert bord, att 

det är bara att beklaga att jämställdhetsanalysen inte finns på plats. Den 

borde givetvis ha varit gjord. Ltl Mats Perämaa vet också förstås att den här 

framställningen borde ha lagts sida vid sida med budgeten i november av den 

tidigare regeringen. Det hade varit den rätta stunden att lägga fram den här 

budgeten i samband med innehållet i budgeten, eftersom de hänger ihop. 

Vi har också en annan lag, som vi kämpar på med, som ltl Perämaa borde 

ha lagt i samband med kommunalskattelagen. Vid regeringsbyten får vi ta tag 

i det som ligger kvar, skaka ur säcken och göra färdigt det sista. Vi har använt 

januari månad för att göra det. 

Nog vet också ltl Perämaa och andra här i salen att man ändå var tvungen 

att lägga den här framställningen så fort som möjligt, eftersom det handlar 

om justeringar i lagstiftningen beträffande skatter som medborgarna. Det är 

sådant som nu också blir retroaktivt. Man är tvungen att lägga det så fort som 

möjligt och få en behandling här i lagtinget.  

En jämställdhetsanalys är ju hugget som stucket om man bara skriver två 

små vackra rader. En analys ska göras ordentligt. Man måste ha statistik och 

tillgång till relevanta uppgifter och det fanns inte vad gäller den här frågan. 

Jag hoppas att det i framtiden ska finnas den typen av analyser. Vi tar till 

oss den här diskussionen. Vi ska förstås ha det med oss för framtiden. Det ska 

heller inte vara ett slag i luften och ett tomt innehåll. Det måste också finnas 

förnuft och relevans i det man skriver på de här raderna. 

Vad gäller den här lagstiftningen och det som skiljer den här framställ-

ningen åt från, som jag kan tänka mig, den framställning som ltl Perämaa 

själv skulle ha lagt i samband med budgeten för 2012 då den borde ha lagts, 

är att den nya regeringen ändå markerar i denna framställning att vi vill ha 

ett nytt förhållningssätt och en ny dialog mellan kommunerna och landskap-

et. Därför har vi lagt in den här meningen om att det är viktigt att kommu-

nerna ändå får det här som ett boägg vad gäller framtida reformer. Den här 

principen, att en part fattar beslut men man finansiera det över någon annans 

plånbok, den måste vi på allvar diskutera. 

Det här är en helhet. Jag förstår också mycket, mycket väl det som vtm Vi-

veka Eriksson sade om att den åländska ekonomin är en helhet. Givetvis är 

det en helhet. Jag har stått här och talat om det förr, att landskapsbudgeten 
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är en lunga som syresätter hela vårt samhälle, inte bara kommunerna utan 

tredje sektorn och även det privata näringslivet i viss mån. 

Det här är en markering från den nya regeringen och förhoppningsvis ett 

löfte om att göra vårt bästa för att förbättra strukturerna och umgängesfor-

merna mellan parterna, landskapsregeringen och den kommunala sektorn. 

Det gör vi av den anledningen att vi inte tycker att det tidigare systemet har 

varit det mest ändamålsenliga och fulländade. Parter ska vara jämlika, parter 

ska komma överens, avtal ska hållas och man för saker framåt. Det är vi 

tvungna att göra. Vi är tvungna att ha det förhållningssättet, därför att det är 

stora utmaningar som väntar oss alla. 

Ska vi göra kommunalskattelagen till ett aktivt instrument för skattepolitik 

så måste vi göra det i samklang med kommunerna. Annars får vi samma sy-

stem, att en bestämmer och en annan ska betala. 

Vi måste också se över avdragen så att de skatteintäkter som kommunerna 

tar in från medborgarna faktiskt betyder reella pengar i kassan och inte sedan 

i alla fall går bort till avdrag. Det är vi tvungna att titta närmare på. 

Vi ska också göra en samhällsreform och det måste ske i dialog och sam-

verkan med kommunerna. Det finns inte något annat sätt att gå. Det måste 

ske tillsammans och på jämbördiga villkor, där landskapet ändå tar en aktiv 

roll eftersom vi ser, med Sottunga och andra kommuner, att detta blir ett 

ekonomiskt problem för landskapet ändå i sista ändan om vi inte tar ansvar 

för alla medborgare på Åland på ett solidariskt sätt.  

Det är vår utgångspunkt i den här samhällsreformen och det är där som vi 

måste börja diskutera om hur vi ska ordna samhällsservicen framöver så att 

den är långsiktigt hållbar och mer kostnadseffektiv idag så att pengarna räck-

er till, oberoende om man bor på Sottunga eller om man bor någon annan-

stans.  

Vi har också sagt, att när vi förändrar landskapsandelssystemet, utvärderar 

det och troligen förändrar det så måste vi göra det tillsammans med kommu-

nerna. Min förhoppning är att det sedan ska bli ett solitt system som är förut-

sägbart och att kommunerna vet från år till år vilka pengar de har att räkna 

med. Det är omöjligt att ha en effektiv ekonomisk förvaltning när man inte 

vet vilka intäkter man får. Det vet vi i landskapsregeringen och det vet ni som 

har suttit i landskapsregeringen att det är jättesvårt att planera en ekonomi 

när man inte vet vad man får in. 

Det är klart att det här är en helhet. Vi kommer att jobba med det förhopp-

ningsvis så gott det går, också med er hjälp. När vi kommer fram till den 

punkten att vi har ett rejält, bra och relevant material och ska välja väg för 

den kommande samhällsmodellen då har vi sagt att det är viktigt att göra det 

på parlamentarisk bas för att skapa största möjliga samsyn. Den samsynen 

ska inte bara råda i parlamentet, den ska också återspeglas i kommunerna. 

Tack, fru talman.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Att prata så där i allmänna ordalag om att alla ska få det 

bra, allt ska bli så trevligt och det ska ges mera pengar så det kan vi alla 

hålla med om. Vi börjar småningom komma förbi den situationen där vi 

kan prata om det här i allmänna ordalag. Det krävs också konkreta åt-

gärder, vilket saknas ännu. 
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Vad gäller att lagen skulle ha kommit förra hösten eller nu. Land-

skapsregeringen hade att välja att föreslå en budgetlag men då inte höra 

kommunerna överhuvudtaget. Men vi såg det som helt nödvändigt att 

skicka ut lagförslaget på remiss så att kommunerna skulle få säga sitt. 

Det är ju en del av systemet. Annars skulle vi ha kört över kommunerna 

helt och hållet. Avsikterna fördes ju fram i budgeten väldigt tydligt. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Angående att fråga kommunerna så är det riktigt. Det är en struktur 

som vi har när vi lagstiftar, naturligtvis ska vi skicka på remiss. Men det 

var ju ganska uppenbart från landskapsregeringens sida, det stod ju re-

dan i budgeten. Man visste att man från kommunalt håll inte alls var in-

tresserad av det här skatteavdraget eftersom man inte fick kompensat-

ion för det. Naturligtvis är svaret från kommunerna ett rungande nej 

och det visste man också när man skrev budgeten. Att lyssna för lyss-

nandets skull och ha procedurer som man ändå inte beaktar det tycker 

jag att man kan ifrågasätta. 

Det är viktigt, och det gör den här regeringen nu, att vi ger en marke-

ring att vi har läst kommunernas ställningstaganden. Vi har beaktat dem 

i den mån att den här summan ändå ska hållas kommunerna tillgodo i 

den framtida diskussionen och processerna kring framtiden och fram-

förallt finansieringen av olika reformer. 

Ltl Perämaa säger att det bara är vackra ord och lite konkret hand-

ling. Men vad kan det vara efter två månader regeringen? Man är ju 

tvungen att ha ett relevant underlag och det har vi börjat jobba på. Vi tar 

tillvara det som är gjort från tidigare och det ligger naturligtvis till grund 

för fortsatta strävanden och ställningstaganden. Vi kommer inom kort 

till de konkreta åtgärderna hoppas jag.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag har full förståelse, och det har jag sagt här tidigare, att 

det har gått bara två månader. Vi skulle ge den nya landskapsregeringen 

100 dagar. Men man kan ändå inte skjuta alla problem framför sig hela 

tiden och i alla sammanhang hänvisa till att den nya samhällsreformen 

ska lösa alla problem. Vi har fått erfara att det tar åtminstone till hösten 

innan man kan utvärdera det nuvarande landskapsandelssystemet. Då 

tar det säkerligen ett år till innan man kan komma till några konkreta 

förslag om ändringar. Det här är något som tar minst två år, förmodlig-

en mer än den här mandatperioden innan man riktigt har kommit i mål. 

Man ska inte skjuta allt framför sig. 

Sedan lite om jämställdhetsanalysen. Lantrådet sade att det inte 

fanns tillräckligt statistiskt underlag för att göra en jämställdhetsanalys. 

I utskottet kunde vi erfara att man inte hade gjort en analys för att man 

hade missat den frågan. Men sade lantrådet nu här att man ändå gjorde 

bedömningar och valde att inte göra jämställdhetsanalysen på grund av 

bristen på statistiskt material? Det är viktigt att få det här korrekt.  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag kan lugnt säga att det var ett förbiseende att inte göra en jämställd-

hetsanalys i det skedet som man överlämnade en lagstiftning till lag-

tinget. Men jag säger också att det ändå inte skulle ha blivit något vettigt 
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av det hela om man inte har tiden, instrumenten och statistiken för att 

göra en bra analys. Det är helt relevant kritik från ltl Perämaa om den 

här saken och vi tar det till oss. Naturligtvis ska den här typen av ana-

lyser finnas i alla våra lagframställningar och förhoppningsvis ska lag-

framställningarna vara substantiella och har ett verkligt innehåll. 

Jag värjer mig lite från att skjuta problemen framför sig. Det man sår 

idag får man skörda imorgon. Har man inte sått tidigare så kan man hel-

ler inte skörda idag. Det betyder att vi har mycket arbete framför oss. 

Det är mycket som vi får ta tag i nu och det gör vi.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag ser också fram emot att alla vackra ord och pratet ska om-

vandlas till verklig handling. Vi har sagt att vi väntar 100 dagar innan vi 

ordentligt börjar opponera oss mot det som landskapsregeringen kon-

kretiserar. Samtidigt är lantrådet ordförande för ett av de partier som 

väldigt starkt har framhållit att nu är det slut på utredandet, nu ska det 

göras. Därför är vi också lite otåliga från liberalernas sida, vi vill se lite 

verklig handling. 

Som det verkar med hela det här uppbyggandet av system kring 

kommunerna så ser vi utredning, på utredning, på utredning och 

hemskt lite av det konkreta. 

Jag noterar också att man verkar välja två vägar. Man pratar om att 

man nu ska göra en stor omfattande översyn av landskapsandelssyste-

met och samtidigt ska man sätta igång en samhällsservicereform. Nu 

måste man nog välja väg. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Den repliken förstår jag inte överhuvudtaget eftersom i lagen om det nya 

landskapsandelssystemet, som trädde ikraft 2008, så står det att syste-

met ska utvärderas efter 2011. Den processen sätter man igång när boks-

luten för kommunerna är klara. Då har man de tre åren klart och tydligt 

dokumenterade i siffror för att kunna göra utvärderingen av landskaps-

andelssystemet. Det är lagstadgat och det är någonting som vi måste ta 

till oss. Vid sidan av det är det min förståelse, i alla fall från parlamentet 

och också i det regeringssamarbete som vi har ingått, att vi är tvungna 

att göra en samhällsservicereform. Det är en stor sak, man måste hitta 

strukturer för det, man måste dela in det här ärendet i faser och så tar 

man ett steg i taget. Det är en fullt logisk modell som vi har gått in för 

och också en ganska realistisk tidtabell, kanske aningen till och med lite 

för snabb, eftersom det är många människor involverade och många 

parter som berörs.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag tycker att det är trevligt att lantrådet i det här ärendet följer 

den kommunala lagstiftningen som föreligger, i kommande ärende här 

idag så råder ju inte den situationen för där väljer man att bortse från 

lagen. 
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När det gäller helhetsansvaret talade också lantrådet om någon an-

nans plånbok och hänvisade till att det är kommunernas plånbok som 

man skulle ha gjort inbesparingar i. Faktum är att nu har lantrådet Ca-

milla Gunell ansvar för hela landskapets plånbok och den innefattar 

landskapets ekonomi och kommunernas ekonomi. Det gäller att se till 

att få plånboken att räcka till. När verkligheten kommer emot så tror jag 

att det kommer att bli stora problem att göra fortsatt stora omfördel-

ningar mellan landskapet och kommunerna. Samhällsservicereformen 

är det absolut viktigaste som vi har att göra och det bör gå snabbt. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Man önskar att man hade hört det här under den förra mandatperioden, 

vilken brådska det var och vilken effektivitet som krävdes, men det fick 

vi inte se under den förra mandatperioden och det gav den oppositionen 

relevant kritik till. Jag förstår naturligtvis mycket väl det som vtm Eriks-

son säger, att nu har vi ansvar för hela Åland, vi har ansvar för hela eko-

nomin och det tar vi givetvis.  

Vi ska återkomma till lagtinget så fort vi kan med åtgärder, budgeter 

och annat där jag hoppas att ni ska få svar.  

Jag är glad när vtm Eriksson kom in på nästa ärende, om pengarna 

till Sottunga, att man nu ändå vill tala om helheten. Man vill tala om det 

svåra problemet hur vi ska ro i land den här samhällsservicereformen, 

hur den ska se ut och hur processen ska gå till, det är den stora frågan. 

Inte det som liberalerna lyfte fram, och som finansutskottets ordförande 

mycket målande förklarade; att båten sjunker och man vill diskutera om 

man ska ösa med plåtämbar eller plasthink. Det är bra, vi tar de stora 

frågorna först. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Lantrådet Camilla Gunell sade att det är slut på detta att 

man för över kostnader på kommunerna och att man inte tar ansvar för 

hur det ska finansieras. Jag håller med om det. Man ska i framtiden ha 

ett samarbete och en samsyn. Jag tycker att det är helt okej. Dessvärre 

går det här lagförslaget precis tvärtemot vad lantrådet säger. Här går 

man in och påför en kostnad till kommunerna. Man går emot kommu-

nernas åsikter fast lantrådet nu sade att det är klart att kommunerna sä-

ger nej till alla kostnader. Som jag sade i mitt anförande så tror jag i för-

längningen att det är fråga om när man sätter in insatsen. Tar man bort 

kompensationen nu så kommer kommunerna i ett senare skede att an-

hålla om ett ekonomiskt stöd för att få verksamheten att gå ihop. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack för det ltl Eklund. Jag har mycket stor förståelse för ledamotens 

synpunkt. Jag har till och med också mycket stor sympati för ledamo-

tens synpunkt. Jag önskar att saker och ting hade varit annorlunda, att 

vi skulle kunna kompensera det här. Men det här är ett beslut som är ta-

get i budgeten av lagtinget enhälligt utan några andra anmärkningar. Vi 

såg det som ett avsteg att göra stora förändringar i den här frågan, samt 
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att vi sitter i ett arbete just nu och jobbar med en tilläggsbudget där må-

let snarare är att dra ner på kostnader än att höja dem. Vi såg det som 

ganska politiskt svårt och tufft att få igenom. Vi valde den här gången att 

följa de beslut som lagtinget redan har fattat. Men vi markerar ändå i 

framställningen att det här ändå ska hållas kommunerna tillgodo och att 

vi önskar se ett nytt förfarande och ett nytt förhållningssätt mellan land-

skapet och kommunerna framöver. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Det sista som lantrådet sade är väldigt viktigt, att man har 

en dialog mellan landskapet och kommunerna så att man inte i framti-

den påför kostnader utan att kommunerna har grepp om hur de ska fi-

nansiera det här. 

Lantrådet sade tidigare också att man i översynen av landskapsan-

delsreformen ska kompensera kommunerna. Är det uttalandet en ga-

ranti att man ska få kompensation för det här inkomstbortfallet som 

kommer nu på grund av grundavdragshöjningen? Eller är det ett öns-

kemål och en förhoppning som lantrådet har? 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Det som kommer att ske, enligt lagen stadgat, är att det nuvarande land-

skapsandelssystemet, som trädde ikraft 2008, ska utvärderas efter 2011. 

I samband med att man gör en utvärdering så betyder det att vi också 

måste fundera kring om det här systemet har utfallit väl, dess styrkor 

och svagheter och även vilken typ av långsiktigt system som vi ska ha 

mellan landskapet och kommunerna för finansieringen av servicen. Vad 

servicen kommer att kosta framöver hänger förstås ihop med hur ser-

vicen är organiserad. 

Det kommer att bli en utvärdering, det kommer troligen också att bli 

vissa förändringar. Men i den processen är det ändå en utfästelse från 

regeringens sida att dessa 0,8 miljonerna ska ligga kommunerna till-

godo. Hur det sedan i praktiken och verkligheten hanteras måste vi 

återkomma till. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Roger Jansson 

Fru talman! Jag var med i utskottets sakbehandling av frågan och har därför i 

fyra punkter några synpunkter. 

 Jag vill först säga att redan dagens debatt visar på den nya kommunala 

avdragspolitiken, där vi själva ska fatta beslut och inte per automatik göra 

som i riket, kommer att bli intressant, åtminstone intressanta debatter här i 

lagtinget. Det viktiga är att vi får en egen politik som är anpassad till Ålands 

behov, Ålands befolknings behov och inte kanske så mycket utgående ifrån 

den diskussion som nu förs i det här ärendet om kommunerna. 

Vi har haft ett system genom decennierna där vi har fattat väsentliga eko-

nomiska beslut, som berör enskilda medborgare och kommunerna, i budget. 

Det här ville många av oss komma ifrån på grund av rättssäkerhetsproblemet. 

Då lyckades vi införa budgetlagar i självstyrelselagen, med rikets godkän-

nande. Flera av oss hade önskemål att vi skulle gå längre i det samman-
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hanget, men gjordes sedan begränsningar så att det blev budgetlagar med 

hängslen. Meningen var att vi skulle börja tänka på ett nytt sätt för rättssä-

kerhetens skull så att stödsystem som berör medborgare och kommuner 

skulle lagfästas i samband med budgeten. 

Nu är det här ett avsteg ifrån den principen genom att vi inte fick en bud-

getlag i samband med budgeten. Det betyder att vi nu stiftar en ekonomisk 

lag som har retroaktiva effekter. Vi har sagt att retroaktiva effekter som är 

positiva för medborgarna är okej, även om det inte är okej, men man kan an-

vända sig av metoden.  

Retroaktiva effekter som är negativa ska man akta sig för. För kommuner-

na är dessa avdrag negativa retroaktiva effekter. Men, kära vänner, beslutet 

är taget enligt den gamla metoden, i princip i samband med budgeten. Den 

uppmärksammade lyssnaren till debatten måste då fråga sig; hördes kom-

munerna om detta då när det beslutet togs? Svaret är uppenbarligen nej, be-

slutet togs trots det. Diskussionen att man inte förde den som budgetlag för 

att man inte hade hört kommunerna faller på bristen på logik. 

Vi måste vara skarpare i kraven på oss själva när det gäller att säkerställa 

rättssäkerheten för både medborgare och kommuner. Vi måste se till att där 

det behövs budgetlagar så ska vi använda oss av det instrumentet, annars 

hamnar vi i den här typen av diskussioner och situationer. Dessutom kan 

man kritisera budgetbeslutet också för att det var allmänt i allmänna moti-

veringen och var därmed inte fullständigt tydligt för de berörda. 

Det andra jag vill framhålla är beloppen i framställningen; 800 000 euro 

påverkan på grundavdraget per år på kommunerna i negativ riktning. Dessu-

tom finns det en siffra om samfundsskatteinkomsternas påverkan, en ut-

veckling som är negativ med 1,7 miljoner euro för kommunernas del. Det som 

är väsentligt att framhålla utgående ifrån utskottsbehandlingen är att de här 

siffrorna är mycket osäkra. Vi vet inte alls vad det slutliga utfallet blir. Det är 

viktigt att man skapar sig statistiskt och vetenskapligt underlag som är till-

räckligt gott när man har hand om skattelagstiftning. Utskottet skriver att 

man behöver utveckla det och det är mycket viktigt i det här sammanhanget. 

Det tredje som jag vill resonera kring gäller finansieringen som här har va-

rit livlig debatt om. I moderaterna har vi diskuterat att det faktiskt bör finnas 

ekonomiskt utrymme på grund av kommunandelsreformen 2008 å ena sidan, 

och framöver på grund av det beslut som vi har tagit när det gäller finansie-

ringen av Gullåsen, kommunernas andel, som är på flera miljoner euro som 

faller bort. Enligt det faktum ska det finnas ett utrymme. Sedan kan man ha 

synpunkter på hur kommunerna har skött det här utrymmet som kommun-

andelsreformen har gett dem. Vi kan se att de har skött det väldigt olika i 

kommunerna. Vissa kommuner har skött det bra och andra har skött det 

mindre bra. De som har skött det bra ska inte straffas för att andra har skött 

det mindre bra. Hur vi hanterar dem som har skött det mindre bra är en fråga 

som kommer upp i ett senare ärende i plenum, eller egentligen inte när det 

gäller den kommunen, det är principen som kommer upp. 

Dessutom kan man tänka sig att det här förslaget ger en viss skattekraft-

tillväxt som inte heller är alldeles lätt att beräkna, om det alls blir någon, men 

troligen. Det är ju det som är en av bidragspolitikens incitament, förutom att 

stötta de svaga i samhället så vill man ha en skattekrafttillväxt genom den 

skattepolitik man för. 
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När det gäller översynen av kommunandelsreformen tror jag inte att den 

ska byggas upp genom kompensationer till kommunerna, att man säger vad 

kommunerna har innestående från den här reformen och vad som är kom-

munerna till nackdel från den reformen. Översynen av kommunandelsrefor-

men måste utgå helt och hållet ifrån kommunernas behov. Vad måste kom-

munerna få i landskapsandelar, utöver sin egen beskattningsrätt beaktande 

de avdrag som är mycket betydande i landskapet Åland för landsbygdskom-

munerna, för att kunna producera den service som vi har i lag stadgat att de 

ska producera? Så måste den här översynen gå till. Det ska inte vara några 

plus och minus i marginalerna, utan man kommer därmed fram till ett behov, 

i reda pengar, hur mycket man behöver justera i kommunandelsreformen. 

Sedan kommer successivt samhällsservicereformen att ändra på systemet, 

men under några år ännu så kommer vi att använda oss av nuvarande, kom-

munandelssystem med de justeringar som den här landskapsregeringen an-

tagligen kommer att göra. 

Det fjärde och sista gäller donationsfinansieringen till Ålands högskola. 

Det är viktigt att läsa vad utskottet har skrivit: ”Landskapsregeringen bör bi-

träda högskolan med att klargöra hur detta kan vara ett alternativ till hög-

skolans finansiering.” Read my lips, det är väldigt tydligt skrivet att det är 

oklart. 

För kommunalbeskattningen kan vi möjligen bestämma det här själva, 

men jag är inte heller hundra procent säker på det när vi har delade behörig-

heter när det gäller skattefria donationer. Men rimligen bör vi för kommu-

nalbeskattningens del kunna besluta det. För statsbeskattningens del kan vi 

definitivt inte besluta något, det är beroende av vad det står i statens lagstift-

ning för avdragsrätten. Som flera har varit inne på här så är det oklart 

huruvida detta gäller i rikslagstiftningen i yrkeshögskolor. Jag har åt-

minstoner inte läst det på det sättet att det gäller yrkeshögskolor. Vår högs-

kola är de facto en yrkeshögskola, sett ur finländsk lagsstiftningstermer. Jag 

tvivlar på att det här är möjligt. Därför är det bra, som utskottet skriver, att 

landskapsregeringen bör utreda frågan. Tack. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Jag håller i stort sett mycket med vtm Jansson när han sä-

ger att man i framtiden ska driva en egen skattepolitik och att man ska 

ställa högre krav på sig själva när det gäller rättsäkerheten.  

Angående att översynen av landskapsandelsreformen ska utgå ifrån 

kommunens behov och inte som en kompensation. I min tidigare replik 

med lantrådet så utgick hon mycket ifrån att man skulle kompensera 

kommunerna för det som man nu inte kompenserar, grundavdragshöj-

ningen. Vem har rätt och vem har fel här? 

Vtm Roger Jansson, replik 

Ingen eller båda. Jag hörde vad lantrådet sade. Mitt inlägg här kan på 

den punkten sägas vara en replik till lantrådet. Jag höll för övrigt fullt 

och fast med allt hon sade. Men på den här punkten har jag en liten an-

nan infallsvinkel. Jag går inte in i en reformering av landskapsandelssy-

stemet utgående från historien på det sättet att man har tjänat in om 

man har förlorat. Man ska se hur det har fungerat och vilka ändringar 

man borde göra så att det blir mer rättvist i förhållande till de behov 
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man hade då, idag och framöver. Den här diskussionen ska sedan för oss 

som sitter i regeringspartierna bli intressant att föra med landskapsre-

geringen. Det är ingen vits att påstå att det skulle finnas någon oenighet 

idag. Vi har en diskussion som vi ska inleda. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Jag hoppas att oppositionen, via lagtinget, får möjlighet att 

ta del av den debatten också. 

Man kan i varje fall skönja att det finns lite olika syner på hur man 

ska gå in i den här debatten när det gäller landskapsandelssystemet och 

kompensationer eller kommunernas behov. Det kommer säkert att bli 

en intressant debatt i framtiden också när det gäller det här.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag tror faktiskt inte att det här är någon stor fråga. Det är 

väl ganska självklart att det gäller möjligheterna att finansiera den ser-

vice som vi har lagstiftat om att kommunerna ska producera. Finansie-

ringen av servicen kanske är dels genom egen beskattning och dels ge-

nom landskapsandelar. Det är en ganska enkel modell för att se vad det 

finns för eventuella brister i nuvarande system som införde 2008. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Det är trevligt med diskussion om debatt i det här ärendet. Det 

efterlyste jag redan i remissen. Jag var lite tidigt ute då, men debatten kan 

lika bra hållas nu. 

Jag tycker också att det blir lite lustigt när liberalerna kommer med kritik 

och säger att det här borde ha gjorts och att det här borde ha gått snabbare. 

Jag tror att det är en bra princip att man väntar 100 dagar. Vi kanske inte 

glömmer här i salen men folk ute på fältet glömmer, för annars är det svårt 

att hålla isär rollerna sig. Sedan tänker jag inte säga något mera om det, utan 

jag tänker titta framåt och titta på den här framställningen.  

Jag sade tidigare att om det skulle finnas tidsmaskiner så borde man 

kunna spela in och resa tillbaka, men det gäller ju alla, även andra vägen ty-

värr.  

När det gäller frågorna som har kommit upp här så vill jag först säga något 

om jämställdhetsanalysen. Jag tycker inte att det är någon stor sak i det här 

sammanhanget. En jämställdhetsanalys av en lagstiftning ska beröra de di-

rekta effekterna, om lagstiftningen har en direkt effekt på förhållandet mellan 

könen, om det gynnar män eller kvinnor eller om det är en skillnad på hur det 

verkar mellan kvinnor och män. Och det får inte skattelagstiftnings göra. Det 

är förbjudet i grundlagen. Man får inte beskatta kvinnor eller män an-

norlunda, de måste beskattas lika. De direkta effekterna är lika på könen. De 

här avdragen som vi diskuterar att införa är exakt lika för kvinnor och för 

män.  

Sedan finns det indirekta effekter i flera led i de flesta lagstiftningar. Om 

man tar höjningen av nivån i avdraget så har det för vissa grupper positiva ef-

fekter för flera kvinnor än vad det har för män, men det är positiva effekter 

för båda könen, men det är kanske lite mer positivt för kvinnor. När det gäller 
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pensionärer så finns det flera kvinnor med låg pension, då är det mer positivt 

för kvinnor. När det gäller låginkomsttagare så är det också lite mer positivt 

för kvinnor men inte i lika stor utsträckning. När det gäller personer som lyf-

ter dagpenningar kan det i vissa fall kanske till och med vara mer positivt för 

män. Men att ge sig in i en sådan analys och lägga tid på detta tjänar egentlig-

en ingenting till annat än översiktligt. Därför ser jag inte den direkta nyttan 

och jag ser framförallt inte katastrofen i att man inte har gjort jämställdhets-

analys när det gäller skattelagstiftning. Sedan finns det andra lagstiftningar 

där jämställdhetsanalys är väldigt viktigt och man ska absolut inte lämna bort 

den. Framförallt ska man se att de positiva effekter för alla som kan använda 

det här avdraget, alla som har låga inkomster av olika slag. 

När det gäller donationsavdraget så tänkte också, när jag fick se den här 

framställningen, hur det var med vår högskola. Efter att ha fördjupat mig i 

ärendet så står det uttryckligen i propositionen; ”enligt förordningen om 

högskolans examenssystem så är även yrkeshögskolorna högskolor, varför 

donationer till dem omfattas av donationsavdraget”. Om man ser att vår 

högskola inte är tillräckligt mycket högskola utan räknas som yrkeshögskola 

så är det heller inte några problem. Är det någon som vill donera så är det 

fullt tillåtet. Som utskottet konstaterade så finns det också bestämmelser om 

det, framförallt att högskolan kan motta donationer. Det är absolut inte några 

tveksamheter. Man skulle hoppas att så skulle ske, men det har inte skett ti-

digare. 

Angående diskussonen om kompensation så är det min absoluta uppfatt-

ning, om man ser det här helt isolerat och vi tar bort allt annat, alla förhål-

landen med kommunerna och tidigare kompensationer osv. att ett sådant här 

avdrag givetvis ska kompenseras till fullo. Särskilt den här typen av avdrag 

som är en transferering direkt mellan staten och landskapet och den skatt-

skyldige. Det har inte någon annan indirekt effekt för kommunernas väl och 

ve som t.ex. reseavdraget har att man kan bo i perifera kommuner utan att 

lida av det. Så är det om man ser det isolerat, och så måste vi också börja se 

det. Om vi ska driva skattepolitik så ska vi, när vi tar avdrag, också veta att 

det kostar och det ska betalas ur vår kassa. Annars ska vi avstå från avdraget, 

vilket också är en möjlighet. Jag diskuterade också kring det i remissen att 

trots att det kostar så tycker jag och obunden samling att vi ska ha det här av-

draget.  

Vi vet alla att det här är en del av en komplicerad helhet. Vi har alla varit 

med om att dra bort kompensationer, de åländska avdragen, som innebär 1,6 

miljoner. Den lagstiftningen har ännu inte kommit till lagtinget men den 

kommer och det är en betydligt större affär. Det tog vi budgetbeslut på och 

det är vi alla överens om. Det gör vi för att vi vill omfördela den ekonomiska 

bördan mellan landskapet och kommunerna, vilket vi var eniga om. Det bud-

getbeslutet rör inte det här skatteavdraget.  

Kompensationen av det här skatteavdraget måste man ta med sig och 

räkna med i de vidare diskussionerna. Nu är vi i ett sådant brytningsskede att 

det finns flera olika kostnader som påförs kommunerna. Kostnader har tagits 

bort från kommunerna och det finns tankar på reformer. Helheten brukar 

kunna vara lite avancerad, rent av lite rörig och nu är den ännu mera råddig 

när man har så här stora reformer på gång. Men trots det, om vi ska bedriva 

skattepolitik och ha egna avdrag av den här sorten, så ska de givetvis komp-

enseras. 
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Skulle jag nog vara i opposition nu så skulle jag givetvis stöda ltl Eklunds 

ändringsförslag. Men, jag är med på andra sidan staketet och vet om de dis-

kussioner som förs och att man ska se på helheten, precis som utskottet skri-

ver. Därför behöver inte jag stöda ltl Eklunds förslag. Jag är tillfreds med att 

det här löses på bästa sätt. Tack.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Tack för ett intressant och ett på många sätt värdefullt in-

lägg. Det tillförde diskussionen en del uppgifter som inte framgår av be-

tänkandet som är värdefulla med tanke på att avdragen faktiskt riktar 

sig till enskilda personer. De som ska åtnjuta de här förmånerna och de 

som inte ska det har faktiskt rätt att få mycket mera klargöranden än 

vad våra framställningar innehåller. 

Jag tycker, precis som ltl Danne Sundman, att om vi ska driva en egen 

åländsk kommunalskattepolitik så måste nog det här arbetet utvecklas. 

Däremot så kanske jag inte riktigt håller med om att man inte ska 

göra någon jämställdhetsanalys. Analysen bör vara mera ingående, inte 

att den ska slopas.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag tycker inte heller att man ska slopa jämställdhetsana-

lysen. Jag håller med om att man kunde ha gjort en analys som jag 

muntligen framförde. Men jag ser det inte som någon stor risk eller nå-

gon större katastrof att det inte finns en jämställdhetsanalys i framställ-

ningen.  

Vi behöver vidare fundera på hur mycket vi ska lägga ut texten i moti-

veringarna. I det här fallet finns det att läsa i propositionen till riksda-

gen. Till allra största delen stämmer det för åländska förhållanden, inte 

till alla delar, med rent matematiskt stämmer det. Man kanske också i 

större utsträckning måste fundera på att förklara politiken i framställ-

ningen. Nu hänvisade man till riksdagspropositionen, den har jag läst 

och den är väldigt komplett och fullödig. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

I den här framställningen hade det varit ganska enkelt att kopiera in vä-

sentlig text i. Jag håller med ltl Danne Sundman att de här proposition-

erna är väldigt fylliga och innehåller ofta intressant läsning. Men det är 

nog ganska överflödigt att hänvisa enbart till dem om man vill veta mer 

om substansen i framställningen. Det är ytterst få som använder sig av 

den hänvisningen. Men finns hänvisningen där och vår egen text är nå-

gorlunda fullödig så har man ju gott om information. Det är säkert möj-

ligt i framtiden i de fall där vi gör samma förändringar som man gör 

rikslagen. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det är ungefär lite samma diskussion som vid en blankett-

lag. Nu har vi börjat med en sådan princip att man har den lagen med 

som man sätter ikraft med en blankettlag. I det här fallet när vi kopierar 

ett finskt avdrag så kan man ta med hela motiveringen, den relevanta 

delen eller vad man väljer. Jag tycker att vi tar fasta på det som finans-

minister Nordlund sade i remissen att man måste fundera på det här. 



  

552 

För det första om vi bara ska kopiera eller om vi ska hitta på egna saker 

också, då måste vi själva också hitta på motiveringarna. Vilken form 

skattepolitiken ska ha och hela lärprocessen är något som man måste ta 

vartefter det kommer. Samtidigt måste vi från första dag vara fullfjäd-

rade när det gäller att ta ställning till ärenden som det här. 

Jag tycker att man har gjort rätt bedömning. Nu kommer också hela 

lagtinget enigt att gå in för det här. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag håller inte riktigt med när ltl Sundman tar ganska lätt 

på frånvaron av en jämställdhetsanalys i det här sammanhanget. Ett re-

sonemang i den här riktningen såsom ledamoten själv resonerade och 

motiverade sig kunde ha varit ett stöd för att man inte hade fördjupat 

gått in i en analys. Men frånvaron av analysen på grund av ett förbise-

ende är just ett förbiseende. Jag tycker ändå att noggranna jämställd-

hetsanalyser ska finnas också i skattepolitiken, precis som det ska finnas 

i bidragspolitiken även om man där kan rikta sig mera mot enskilda 

människor med stöd av lag där inte alla får rättigheter till det. 

Penningpolitiken kanske är den mest orättvisa ur jämställdhetsa-

spekt. Med skattepolitik kan man ändå rikta sig till olika befolknings-

grupper så att flera kan få tillgång till förmåner, även om kanske alla in-

divider har samma rätt. Det ska absolut finnas med en analys här.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag säger ju inte att det inte ska finnas en jämställdhetsana-

lys. Man får gärna ha en sådan övergripande analys åtminstone som jag 

här muntligen framförde. När det gäller skattepolitik så får det inte hel-

ler bli så att man har olika beskattning för kvinnor och män. Framförallt 

i det här fallet där det är mer eller mindre positivt för dem det träffar så 

ser inte jag behovet. Om man med lagstiftning får en stark orättvis indi-

rekt effekt eller gynnar ett kön på bekostnad av det andra då är det vik-

tigt som lagstiftare att påpeka det här. Att man gör det fast man vet om 

det har också förekommit. Det kan säkert vara motiverat. Då måste man 

absolut som lagstiftare meddela det i motiveringarna, att man är med-

veten om att man gör det här. Men nu blir det mer eller mindre positivt 

för alla i den här inkomstgruppen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Ltl Sundman kanske inte ville höra min replik, eftersom 

han var på väg från talarstolen. 

I stort sett omfattade ltl Sundman mina tankegångar när det gäller 

kompensation till kommunerna när man enskilt påför kommunerna en 

sådan här kostnad. Samtidigt omfattar han landskapsregeringens totala 
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översyn. Han har förstås omfattat regeringsprogrammet så han har 

backat bakåt. Han talar om en kompensation. Nu har vi hört två talare; 

lantrådet och Danne Sundman som har talat om att man ska göra om 

kompensationen i samband med översynen. Ltl Roger Jansson sade att 

det ska bygga på kommunernas behov. 

Jag ser fram emot en väldigt intressant framställning och en debatt 

mellan regeringspartierna men även här i salen i framtiden när det gäl-

ler det här ärendet. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag ber om ursäkt för att jag var på väg ner. Jag vill absolut 

höra vad ltl Eklund har att säga och jag bemöter det gärna.  

Det är såsom ltl Eklund säger, när man ser det här isolerat då ska det 

kompenseras anser jag. Men, det här är en del av en större helhet där 

man inte bara har påfört kommunerna kostnader utan man har också 

tagit bort kostnader. Ska man se på hela transfereringsbiten så ska det 

här vara en ingrediens. Vi är eniga om att det här förhållandet ska 

ändra. Man ska minska transfereringar till kommunerna, det har vi tagit 

budgetbeslut på och det var alla med på. För mig som har möjligheterna 

att vara med i de diskussionerna så är det ingen fara att släppa iväg den 

här lagstiftningen. Det blir aktuellt sedan när det ärendet kommer till 

lagtinget. Jag hoppas att det blir en intressant debatt. Jag hoppas också 

att Eklund är med och tar ansvar för landskapets ekonomi. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Vi brukar alltid ta ansvar. I det här fallet tycker jag inte att 

landskapet tar ansvar gentemot kommunerna när man påför en kostnad 

rakt av. Däremot blir det intressant att ta del av landskapsregeringens 

framställningar i framtiden när man ska öka möjligheterna för att bed-

riva skattepolitik. Det ska bli intressant att se vad landskapsregeringen 

kommer med. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag tror att jag kan tala för alla partier och alla ledamöter 

här i lagtinget; när man gör ett avdrag så ska någon betala det. För nå-

gon hamnar att betala den minskade skatteintäkten. Men sedan har vi 

en komplicerad helhet där en part har ett stort underskott i sin budget, 

nämligen landskapet, och kommunerna har inte ett lika stort under-

skott, särskilt inte vissa kommuner. Det är klart att man måste se på 

helheten och göra saker i rätt ordning. Vi vet att det här avdraget redan 

borde ha beslutats om i budgeten egentligen. Det är redan sent, men det 

har bara positiva rättsverkningar så det är okej. Därför den här ordning-

en. När man beslutar om avdrag i framtiden så ska man direkt samtidigt 

bestämma vem som betalar. Ett sådant här avdrag tycker jag att land-

skapet ska betala. 

Sedan finns det andra typer av avdrag där man kan påföra kommu-

nerna kostnader för dem. 
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! För att vi ska kunna bringa landskapets budget i balans så måste 

vi göra tre åtgärder, vilket jag tidigare sagt. Skatten måste höjas, det måste 

göras indragningar och neddragningar i samhällsservicen och avgifterna för 

samhällsservicen måste höjas. Det finns inte någon annan metod, allt annat 

är bara tomma ord. 

Det här lagförslaget kan man säga att delvis bygger på en höjd skatt, trots 

att det är avdrag, vilket kan låta konstigt. Mest i teorin men kanske också del-

vis i praktiken betyder det att låginkomsttagare får lägre skatt tack vare detta. 

Det är en form av fördelningspolitik. I och med att vi inte kompenserar 

kommunerna för det här så är kommunerna tvungna att ta ut en högre skatt 

för att kunna bedriva den samhällsservicen som man gör idag. 

Skattehöjningen som kompenserar de här avdragen utgör ungefär 0,1 pro-

cent av kommunalskatten. Till exempel Saltviks kommun som idag har 16,25 

procent måste nu höja skatten till 16,35 procent för att kompensera de ökade 

avdragen. Det här betyder att låginkomsttagarna på Åland får en lägre skatt, 

medelinkomsttagare och höginkomsttagarna får en något högre skatt. Det är 

ju en ypperlig fördelningspolitik som nu har lagts fram i det här lagförslaget. 

Det har sagts många gånger i den här talarstolen att vi måste hjälpa de svag-

aste, man har försökt på olika sätt tidigare och delvis lyckats men inte fullt ut. 

Det här är en liten bit av det och det är riktigt bra, tycker jag. 

Vi har ju tidigare väl kompenserat kommunerna med andelsreformen. För 

ett antal år sedan fördelade vi 6-7 miljoner till kommunerna. Den här lilla ka-

kan nu har en mycket liten eller kanske ingen betydelse. Om kommunerna 

väljer att inte höja skatten så betyder det att kommunerna ännu mera måste 

se över sin organisation och försöka göra allting billigare, vilket också på-

skyndar den omtalade samhällsreformen automatiskt. Blir det litet trängre 

med pengar så måste man hitta nya vägar, det är en ypperlig morot. 

Skattehöjningen på 0,1 procent betyder för en medelinkomsttagare på 

Åland ungefär 20 euro i skatt till per månad. Det tror jag att man gärna är 

med och betalar bara man kan hjälpa till att hålla upp servicen. 

Till sist, fru talman, vill jag säga att centern stöder det här lagförslaget från 

både den tidigare regeringen och den nuvarande regeringen.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Tack för det stödet för grundförslaget som lades förra hös-

ten i gemensamt samarbete mellan liberalerna och centern. 

En liten komplettering; i hela paketet såsom det lades fram i budge-

ten ingick också, kopplat till de andra minskningarna av kompensation 

till kommunerna, att det skulle föras in mera pengar under momentet 

samarbetsunderstöd till kommunerna. Detta för att främja samarbetet 

och komma till en situation där man för lägre kostnader kan bedriva den 

verksamhet som man bedriver idag. Jag vill bara komplettera det här 

med det som ltl Karlsson sade, det fanns många bitar i det här. Den här 

åtgärden, som en del i det paketet, skulle kunna balanseras genom billi-

gare kostnader för serviceproduktionen i kommunerna.  
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det är en viktig komplettering. Som jag sade tidigare, så 

tror jag i och för sig att det är bra att man satsar pengar för att försöka få 

kommunerna att samarbeta. Då måste också samarbetet ske så att det 

blir billigare, så att man inte bara för att man får pengar hittar på ett 

samarbete. 

Detta med lite mer trängd ekonomi är en jättebra morot, då är kom-

munerna tvungna att se efter nya banor och då löser det sig kanske 

automatiskt. Det här är inte speciellt mycket men det är en liten bit som 

väcker kommunerna. Jag tror mycket på den metoden. Vi vet att kom-

munerna redan nu försöker, och har försökt under många år, hitta nya 

former genom olika samarbeten. Till exempel norra Ålands avloppsvat-

ten förde man till Mariehamns stad vilket medförde att det blev billi-

gare. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! En lagom balans med piska och morot kan också leda till 

stora förändringar. Liberalerna har samma syn.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Ltl Karlsson sade att man tidigare har kompenserat kom-

munerna via landskapsandelsreformen, man tillförde 6-8 miljoner. Men 

vi vet ändå att det finns kommuner som har stora och akuta problem. 

Man har inte lyckats samla i ladorna för framtida investeringar som det 

var meningen med det tillflödet av pengar. Vi har en del kommuner som 

har stora bekymmer. Nu påför man kompensation rakt av till kommu-

nerna. Jag uppfattade nästan det som en morot, ltl Runar Karlsson me-

nade att det är bra, för då tvingar man kommuner till samarbete. Jag 

tycker inte att man ska gå tillväga på det viset. Det är lite diktatoriskt 

styrt. Man måste mera kunna komma fram till lösningar på samarbets-

nivå utan att man ska bli tvingad. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

 Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det nämndes att det finns några kommuner som har det då-

ligt ekonomiskt ställt, visst finns det ett par tre kommuner. Det kan man 

i och för sig lätt justera genom nuvarande andelsreform, det är inte nå-

gon järnfysik. Det klarar man ganska bra. Man får inte låta allt falla bara 

för att det är så. De allra flesta, 80 procent, av Ålands kommuner klarar 

lätt att ta den här merkostnaden. Gör man inte det så höjer man skatten 

lite. Vi ligger idag 4-5 procent under rikets beskattning vad gäller kom-

munalbeskattningen. Så det finns nog marginaler att ta av om man så 

vill. Vi kommer även i framtiden, ganska snart, att få lagförslag som 

förmodligen kommer att betyda ännu mera för kommunerna. Det finns 

inte någon annan väg, tyvärr. 
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Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Ltl Karlsson säger att kommunerna lätt kan ta de här kost-

naderna. Jag vet inte vem man ska lyssna på? Ska man lyssna på ltl 

Karlsson som talar för de åländska kommunerna eller om på represen-

tanter från kommunförbundet och de kommuner som har uttalat sig i 

betänkandet? Kommunerna säger man att man inte vill ha de här kost-

naderna på sig. Jag lyssnar på dem och ltl Karlsson har en annan syn på 

hur man ska styra upp det här för att får ordning på det.  

Jag tycker, som lantrådet sade här, att man ska ha ett mera öppet 

sätt, man ska försöka samarbeta, ha en samsyn och man ska föra en dia-

log med kommunerna. Nu försöker man tvinga in kommunerna i det här 

systemet och det tycker jag inte är bra. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det låter fint och det är säkert bra att man för en dialog. 

Men problemet är det som har sagts tidigare ifrån talarstolen; frågar 

man en kommun om de vill ha mindre pengar så säger de ju förstås nej. 

Det blir på det sättet en omöjlig sak. 

För min egen del, fru talman, så sitter jag på två stolar. Jag är både 

aktiv i kommunen och i landskapet. Jag tycker att jag kan se det från 

båda sidor. Om det är så att kommunerna väljer att hålla sig till kärn-

verksamheten så tror jag att de allra flesta kommunerna inte har större 

problem att ta det här. De kommuner som har det knapert idag, så där 

kan vi, genom att förändra andelsreformen åtminstone temporärt, se till 

att de kan få rörelsekapital för att kunna behålla kärnverksamheten. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i de-

ras helhet.  

Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring och temporär ändring av kommu-

nalskattelagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om upphävande av 4a § landskapslagen om kom-

pensation för förlust av skatteintäkter för godkännande.  Lagförslaget är godkänt.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om kompensation för uteblivna inkomster från be-

skattningen av kapitalinkomst för godkännande. Lagförslaget är godkänt.  

Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

5 Användande av belysning vid jakt 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2011-2012) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2011-2012) 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betän-

kandet.  

Diskussion. 

Ltl Christian Beijar 

Fru talman! Ett enigt social- och miljöutskottet föreslår att lagtinget godkän-

ner landskapsregeringens lagförslag om användande av belysning vid jakt. 
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Utskottet förordar lagändringen vars syfte är att göra jakten på mårdhund, 

mink, räv och grävling säkrare då den bedrivs i mörker eller gryt. Samtidigt 

vill utskottet förtydliga att den belysning som föreslås vara tillåten inte om-

fattar strålkastarbelysning från ett motorfordon.  

Utskottet fann det också motiverat att i sina synpunkter närmare förklara 

begreppet ”invasiva” arter.  Utskottet konstaterar att begreppet ”invasiva” ar-

ter avses arter som förflyttats till ett nytt område, t.ex. medvetet eller oavsikt-

ligt genom mänskliga åtgärder. En invasiv art anpassar sig till sin nya miljö 

och kan reproducera sig så att den sprider sig till nya områden. En invasiv art 

kan i samband med detta påverka den biologiska mångfalden i den nya mil-

jön och orsaka socioekonomiska skador.  

Social- och miljöutskottet konstaterar också att jakt och viltvård är en form 

av kulturyttring som är värdefull att bevara. Enligt utskottet är det viktigt att 

ungdomars intresse för jakt och viltvård uppmuntras så att kunskapen förs 

vidare till yngre generationer. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag undrar om ltl Beijar har några erfarenheter från utskottetbehand-

lingen om man har diskuterat frågan om det här faktiskt är ett sådant 

förslag av den karaktären att lagtinget ska behandla det. Eller är det 

kanske något som man kunde ta på förordningsnivå i framtiden, i och 

med att det är en så pass liten fråga ändå? Anser ltl Beijar att det här ab-

solut måste diskuteras i lagtinget? Är det här en fråga av sådan karaktär 

att det är värdigt ett parlament?  

Christian Beijar, replik 

Fru talman! Det här är ett lagförslag som regeringen har kommit med. 

Utskottet har utgått ifrån att behandla det som ett lagförslag. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Min principiella fråga är snarast hur ltl Beijar ser på att lagtinget be-

handlar den här frågan. Är det något som man i fortsättningen också 

borde göra? Eller är det något som man kan sköta på förordningsnivå? 

Behöver vi faktiskt diskutera om det är räv, grävling, mink eller vilka ar-

ter som man ska få jaga med belysning? Kunde man kanske snarare ta 

ett sådant principiellt beslut att man får använda belysning på vissa ar-

ter? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Christian Beijar, replik 

Fru talman! Utgående från dem som vi har hört i det här ärendet så ut-

går de ifrån att den här typen av lagstiftning i alla fall ska vara på 

lagnivå. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Åke Mattsson 

Tack, fru talman! Överlag tycker jag att det här är ett bra lagförslag. Man har 

satt sig in i vad det handlar om; belysning vid jakt. Att man får in ett bra skott 

är en säkerhet både för jägare, omkring varande personer och för villebråd.  

Tittar man på belysningsformen när det gäller ficklampa så funderade vi 

på om det är ett vedertaget begrepp, men det framkom att vi inte behövde gå 

dess mera in på det. Alla vet vad en ficklampa är. 

När det gäller bilar eller fordon så är det viktigt att man har noterat att for-

don inte ingår i det här. Läser man vidare i jaktlagen så kan man mista fordo-

net om det används i jakt, så det kan bli väldigt dyrt om man misstolkar den 

här regeln. Därför är det viktigt att vi har poängterat att det inte gäller ljus 

som är fastmonterade.  

Ser man på samma ärende i den svenska lagstiftningen, som har funnits en 

tid, så har man valt där att man inte får sätta upp fast belysning enbart för 

jakt, utan man ska använda den belysningen som finns sedan tidigare. Har 

man en gårdslampa eller gatubelysning så ska man använda dem. Till den de-

len tycker jag att lagstiftningen är bra och till det stora hela är lagstiftningen 

bra. 

Vi hade en diskussion i utskotten när det gällde detta med grävling. Jag 

fördjupade mig i det och tittade lite närmare på det. Jag ansåg att vi kunde ha 

strukit grävling, men det kanske inte var det som det här lagförslaget direkt 

riktade sig mot. Nu finns det de facto så lite grävling här så det kanske inte 

kommer att tillämpas i praktiken.  

Pratar man med naturmänniskorna så känner de till ytterst få fall av över-

körda grävlingar och de hävdar att det inte har skjutits någon grävling på 

Åland sedan det blev tillåtet. Medan jaktmänniskorna, som jobbar med det 

här, hävdar att det har skjutits en del grävlingar och det har påträffas några få 

grävlingar ihjäl körda.  

I Sverige finns det 300 000-400000 grävlingar. Av dessa grävlingar körs 

årligen 30 000-40 000 ihjäl. Tio procent av grävlingarna dör i trafiken. Vi 

har extremt få grävlingar på Åland. Om det påträffas två döda grävlingar i 

året så skulle vi eventuellt kunna ha 20 grävlingar här. Därför tycker jag att 

det är lite onödigt att ha med grävlingen. Landskapsregeringen kan titta på 

om vi verkligen ska jaga grävling på Åland? Det är många som hävdar att 

grävling är ett aggressivt djur: De är hårda, vid påkörning kvaddar de bilar 

och människor dör. Man ska sätta äggskal eller knäckebröd i stövelskaftet för 

att de ska sluta bitarna när man kraschar, de tror att benen går sönder. 

De facto är grävlingar väldigt harmlösa. Största problemet är när de kom-

mer in på tomter och gårdar. Jag vet inte om vi behöver dem med i det här 

sammanhanget. Grävlingar snor inte höns eller gör annat problematiskt. De 

är lustiga randiga djur som för det mesta ligger överkörda på vägarna när 

man påträffar dem.  

Vi omfattar annars betänkandet. Vi kom överens om att jag ta den här dis-

kussionen i salen istället för att lägga något i betänkandet. Tack.  

Ltl Sara Kemetter 

Tack, fru talman! Socialdemokraterna tycker att det här betänkande är riktigt 

bra. Jag vill kommentera detta med grävling. Det har visat sig att grävlingar 

finns på Åland, ända sedan 1972 har man sett grävling i Eckerö. Vi har reso-
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nerat att det är bra att den finns med i lagförslaget. Ifall de skulle bli problem 

så behöver vi inte stifta någon ny lag. 

Vi fick i flera höranden höra att det är bra att grävlingen finns med. Även 

räven är en invasiv art som också kan vara skadlig. Därför godtar vi det här 

lagförslaget. Tack.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Grävlingen är ett invasivt djur, den ingår i vår fauna. 

Det är väldigt mycket som vi borde lagstifta mot; varg, björn och andra 

farliga djur. Det känns lite överdrivet att man ska ha den här typen av 

lagstiftning. 

Angående jaktformen med grytjakt så driver ”Djurens rätt i Sverige” 

en kampanj mot detta råa sätt att bedriva jakt som grytjakten de facto 

är. Avlivar man ett rådjur som står och betar på fältet och är i ett ganska 

harmoniskt tillstånd så är det ett sätt att bedriva jakt på. Det här är en 

form av hetsjakt där man bussar ner ett djur i deras hem och driver ut 

dem under stor press och stress och sedan avlivar man dem med ett 

skott, men det är en annan diskussion. Där kanske man kortar av det 

här problemet med hjälp av belysning och gör det på ett betydligt snyg-

gare och bättre sätt. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Jag förstår absolut ledamotens resonemang. Jag tog upp grytjakten tidi-

gare här i plenisalen när vi diskuterade det här lagförslaget. Det är ju 

därför som vi har stiftat den här lagen med belysning för att det ska bli 

effektivare, att man ser djuret och att jakten också blir säkrare. Där har 

vi gjort ett bra beslut.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen i sin helhet.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av jaktlagen för landskapet Åland för 

godkännande. Lagförslaget är godkänt.  

Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad. 

Enda behandling 

6 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2011 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 7/2011-2012) 
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 2/2011-2012) 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Tack, fru talman! Kära kolleger, finans- och näringsutskottet har under de 

senaste veckorna behandlat landskapsregeringens förslag till andra tilläggs-

budget om 696 000 euro netto. Utskottet godkänner den föreslagna så kal-

lade städbudgeten vilket betyder att hela budgeten för 2011 nu uppgår till to-

talt 324 939.000euro. Det är dessvärre mer än vad som kommer in till vårt 

landskap och ett av problemen med vår gemensamma ekonomi just nu. 
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 Denna regering och detta lagting måste inse att tiderna vi lever i är knappa 

och synnerligen osäkra. Varenda slant måste i fortsättningen vändas. Det är 

viktigt att understryka att utskottet i behandlingen av tilläggsbudgeten i 

samtliga fall förutom ett var enhälligt. Till det ber jag att få återkomma. 

Allt i tilläggsbudgeten handlar inte om utgifter. Det finns även en förhopp-

ning om intäkt om 7,8 miljoner euro från Ålands Industrihus Ab där som be-

kant EU-kommissionen ansett att landskapet betalat ut ett felaktigt statsstöd. 

Utskottet har i sin behandling av ärendet konstaterat att en försäljningspro-

cess pågår och att landskapsregeringen i den ska sträva till att minimera ef-

fekterna för skattebetalarna. Det är också viktigt att eventuella störningar på 

marknaden så långt någonsin möjligt ska minimeras och att samtliga aktieä-

gare i bolaget ska behandlas likvärdigt. 

När det gäller utgiftssidan finns det i tilläggsbudgeten några poster som vi i 

utskottet efter den tidigare presentationen i plenum har granskat närmare. 

Några minde och några större poster. Till exempel beslutet att införskaffa en 

ny arbetsbåt till social- och miljöavdelningen vilken har till uppgift att hålla 

efter sammanlagt 53 olika naturreservat. Den nya båten kostade 90 000 euro 

vilket förefaller vara ett högt pris men kan, enligt vad utskottet erfar, konsta-

teras att det var nödvändigt av flera skäl. Delvis för att arbetarskyddskom-

missionen dömde ut den tidigare båten vilket inte var så konstigt. Den hade 

hängt med sedan 1992 och sjönk vid kaj strax innan den nya införskaffades. 

Ur arbetarskyddshänseende är den nya båten dessutom mer lämpad för arbe-

tets ofta besvärliga art. Bland annat är den försedd med en förlig ramp från 

vilken maskiner nu kan landsättas på ett säkrare sätt. Den tidigare båten 

lämnade en hel del att önska i det avseendet, för att uttrycka det väldigt för-

siktigt. En rimlig slutsats är nog att eftersom vi finns på en ö är det klokt att vi 

håller oss med en båt som är bra. Det är sunt förnuft. 

Utskottet har vidare konstaterat att landskapsregeringen står i beråd att 

inleda en process i Estland gentemot BLRT Shipbuilding Ltd med anledning 

av den försenade leveransen av fartyget Skarven. Kravet som fastställts i en 

skiljemannadomstol uppgår till 1,9 miljoner euro plus räntor. Kostnaden för 

denna process beräknas uppgå till 145 000 euro. Landskapsregeringen äskar 

om 100 000 euro i tilläggsanslag vilket utskottet enhälligt understöder. 

Den tredje utgiftsposten och den allvarligaste när det gäller diskussionen 

som landskapsregeringen föreslagit utgörs av ett lån till Sottunga, Ålands 

minsta kommun. Det handlar i allt väsentligt om ett arv från den förra land-

skapsregeringen, som trots att besvärligheterna på Sottunga var då kända, 

inte hanterade dem. 

Bakgrunden är i korthet följande. Sottunga kommun har en skriande brist 

på likvida medel till följd av höjda kostnader för framförallt vården av sina 

äldre. Skattemedlen som kommer in räcker i dagens läge inte till för att betala 

alla räkningar. Därför har kommunen anhållit om 140 000 euro för att täcka 

2011 och ytterligare 195 000 euro för att klara 2012. I den andra tilläggsbud-

geten är endast den första summan nämnd, resten kommer vi att få behandla 

vid ett senare tillfälle. Att Sottunga ska ha hjälp har ingen ifrågasatt. Kom-

munen har sparat på allt som är möjligt och en del saker som för många 

kommuner skulle betraktas som omöjligt.  

Frågan som utskottet ägnat en hel del tid åt är därmed om medlen till 

Sottunga ska betraktas som ett lån, som senare kan omvandlas till ett under-
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stöd, eller om pengarna redan från början ska betraktas som ett så kallat sär-

skilt understöd. Frågan kan tyckas semantisk men är på riktigt. 

Här måste jag fördjupa diskussionen något. Landskapet Åland befinner sig 

i en mycket svår ekonomisk situation. Underskottet från 2012 kan enligt de 

senaste prognoserna, om inget annat händer, uppgå till hela 20 miljoner euro 

och om inget dramatiskt händer i framtiden kan det bli minst lika mycket de 

kommande åren. Åland måste spara. Åland måste se över sina strukturer. 

Åland måste göra annorlunda än hittills. Mot den bakgrunden är det, enligt 

utskottets majoritets uppfattning, rimligt att använda sig av möjligheten att 

bevilja detta likviditetslån till Sottunga kommun. Till detta ska även läggas 

den samhälls- och servicereform som påbörjats av den sittande regeringen. 

Genom att nu bevilja ett lån och därefter se över hela kommunstrukturen är 

avsikten att hitta en lösning som fungerar även långsiktigt. Ett bidrag är kort-

siktigt och bidrar inte till att lösa det över allt skuggande problemet. 

Åland är ett landskap med 16 kommuner. Vi har ett gemensamt ansvar för 

vår kassa och Sottunga samt några andra mindre kommuner dras med ett 

svårlöst strukturellt problem, som absolut inte kommit plötsligt. Det handlar 

om sviktande befolkningssiffror och åldrande medborgare. 

Till följd av en massa olika orsaker är skattekraften för låg för att ens den 

lagstadgade servicenivån ska kunna upprätthållas i vissa fall. Det dilemmat är 

inte bara Sottungas. Vi måste alla bidra till en lösning. Detta är inte bara möj-

ligen utan med största säkerhet början till ett arbete som kommer att defini-

era vårt lagting under en lång tid framöver. Sanningen är att vi idag saknar 

pengar för att dela ut understöd utan större eftertanke. Vi saknar också en 

långsiktig praxis när det gäller hanteringen av kommuner i ekonomiskt 

trångmål. Denna praxis måste nu med det snaraste ses över för det finns 

dessvärre inte mycket som tyder på ett ekonomiskt eller demografiskt till-

frisknande. Snarare handlar det om en kronisk åkomma. 

Hittills har bristen på pengar på Åland kanske funnits, men aldrig varit 

akut. Det är den i dag. När den nuvarande regeringen bildades visste alla att 

läget i en pekuniär mening var ansträngt. Det har sedan dess inte blivit 

bättre, snarare tvärtom. Den ekonomiska krisen tilltar över hela Europa. Där-

för måste man se över alla möjligheter till att långsiktigt hantera situationen. 

Det gör man inte genom att använda Sottunga som något slags slagträ i en 

politisk strid om ord. Den lätta vägen kan tyckas vara att pytsa ut bidrag till 

höger och vänster. Den rätta vägen är att se till att det finns en framtid för oss 

alla, på Sottunga, i den övriga skärgården och på hela Åland. 

Det förtjänar dock att sägas att liberalerna och Ålands Framtid vilka båda 

föredrar bidragsvägen mycket väl kan ha rätt i sina resonemang. Men lika 

viktigt är det att det som Ålands landskapsregering nu föreslår inte heller är 

fel. Det är ett sätt att skaffa sig tid till att hitta den långsiktiga lösning som i 

sanningens namn redan borde ha funnits. Ett likviditetslån borde dessutom 

vara mer motiverande i det fortsatta arbetet än ett direkt understöd. 

Problemet som Sottunga dras med är de inte ensamma om. Allt tyder på 

att det kommer fler. Därför är det kontraproduktivt att ägna tid och kraft åt 

detaljfrågor när det är strukturer vi måste hantera. Det är också viktigt att 

understryka att det lån som nu föreslås beviljas till Sottunga med stor sanno-

likhet kommer att omvandlas till ett stöd. Men först efter det att principerna 

kring är klara angående hur ekonomiskt trängda kommuner ska hanteras 

över tid. Tack, fru talman. 
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Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Alla partier vill hjälpa Sottunga. Men, landskapsregeringen och 

majoritetspartierna har valt fel ämbar, om man får använda semantiska 

begrepp som också utskottets ordförande har gjort här i massmedia. 

Majoriteten använder ett ämbar eller ett system där man fixar till ett 

helt nytt system som inte finns i lagstiftningen. Systemet är tillfälligt och 

oklart när det gäller under vilka premisser som man tänker bevilja lånet. 

Vilka konsekvenser som blir är oöverblickbara. Landskapsregeringens 

ämbar läcker. Liberalerna och Ålands Framtid väljer ett hållbart ämbar, 

där vi faktiskt kommer att kunna hjälpa Sottunga att ösa ur den sjun-

kande ekan, därför att det är ett system som finns i vår lagstiftning. Vi 

följer det regelverk som vi har. Systemet med särskilt understöd finns 

just för de här situationerna. Nu sittande regering har till stor del också 

ingått i den regeringen som tog fram den här lagen där särskilt under-

stöd ingår. Därför säger liberalerna att det här inte är något rättssäkert 

sätt att fixa till ett nytt system när det finns ett befintligt system som 

man kan använda sig av.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack vtm Eriksson. Bildspråket som plötsligt har dykt upp låter väldigt 

bekant. Jag tycker kanske att det är för lättvindigt använda sådana be-

grepp i ett parlament. Jag vill påminna om att den situation som Sott-

unga står inför, som andra skärgårdskommuner står inför, som alla 

kommuner på Åland står inför och som hela Åland står inför, är faktiskt 

en helt ny situation. Därför har majoriteten i utskottet gått in för att vi 

på allvar ska se över alla dessa strukturer och därför väljer vi ett lånesy-

stem istället för ett bidragssystem.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Må så vara att ordspråket är lättvindigt, men det är ltl Jörgen 

Pettersson själv som har infört det i debatten. Jag hörde att också 

lantrådet hänvisade nyligen till det här i plenum. 

Man väljer från majoritetens sida ett system som inte finns i lagen. 

Man väljer egentligen att gå in i den privata marknaden inom bankverk-

samheten. Det är bankerna som ska sköta bankverksamheten. Land-

skapet är inte någon låneinrättning. Men ändå inför man ett sådant nytt 

system. Det finns inte något lagstöd, det finns inget regelverk och vi vet 

inte ens vilka villkor som kommer att gälla för lånegivandet. Det är helt 

oförutsägbart och det är inte transparent för andra kommuner. Det här 

kommer att leda till att också andra kommunerna följer efter och kräver 

på samma villkor att landskapet också är bankinrättning för andra 

kommuner. Det system som man nu går in för är oöverblickbart. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Vtm Eriksson, jag får kanske påminna om att situationen som landskap-

et och kommunerna befinner sig i är oöverblickbar. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det finns en lagstiftning som reglerar överföringar till 

kommunerna, 12a §, särskilt understöd. Såsom utskottsordförande re-

sonerar så gör han det till ett politiskt val att inte tillämpa den lagstift-

ning som lagtinget här har stiftat om, där centern har varit med och stif-

tat. På grund av osäkerheten med framtiden, på grund av det svåra eko-

nomiska läget som vi alla känner till, så ska man som ett parti, som en 

majoritet, som ett utskott eller som en utskottsordförande kunna välja 

när man tillämpar lagar och när man inte gör det. Allihop måste ju höra 

hur knasigt det här är. Lagstiftningen finns där som en rättighet för nå-

gon part, i det här sammanhanget Sottunga. Då skapar man istället en 

ny praxis när det redan finns lagstiftning. Är man inte nöjd med lagen så 

ändrar man lagen. Liberalerna vet vi att vi måste spara mycket pengar, 

men vi vill inte spara på de äldre i första hand. Det här förslaget från 

majoriteten betyder att vi ska sköta om de äldre på skuld. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack för det ltl Perämaa. Det har varit ett nöje att ha ledamoten med i 

finans- och näringsutskottet. Han har tillfört väldigt mycket djup i alla 

våra diskussioner, tack för det.  

I lagen som gäller särskilt understöd står att de bakomliggande fak-

torerna till en förändring ska vara av den art att de inte har kunnat för-

utses av kommunen. Så är inte fallet med en åldrande befolkning, så-

dant kan man förutse. Det är ett av skälen till att majoriteten har gått in 

för att man ska bevilja ett lån istället. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag trodde att vi alla var överens om att Sottunga, utgående 

från sitt lilla samhälle med drygt 100 invånare, har gjort allt vad de kan 

för att balansera sin egen ekonomi. Jag har trott att vi har varit överens 

om det. Sottunga har klokt nog valt att inte bygga ett eget åldringsbo-

ende. Det skulle antagligen ha betytt att deras behov av stöd skulle ha 

varit ännu större. Man har valt att köpa tjänster på annat håll och det 

kostar vad det kostar. Vi kommer ändå tillbaka till förslaget som har 

getts här, att man ska sköta om de äldre i kommunen på skuld. Det är 

inte politiskt gångbart för liberalerna. För övrigt kommer vi tillbaka till 

att vi har en lagstiftning som är tagen, den ska följas, annars ändrar man 

lagen. Hitta inte på några egna metoder för att skapa ny finansiering av 

kommunal verksamhet. Det kallar jag för fixar- och trixarpolitik.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack för det, ltl Perämaa. Jag understryker igen att frågan som vi nu 

hanterar i den nya regeringen görs mot bakgrund av den pågående ser-

vice- och samhällsreformen. Problematiken med Sottunga var något 

som den nya landskapsregeringen fick i arv från den tidigare regeringen, 

såvitt jag minns. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Utskottsordförande beskrev situationen i Sottunga. 

Jag läser två namn på hörandelistan vilka borde ha kunnat beskriva lag-

ligheten att ge ett lån istället för ett särskilt understöd. Jag vill gärna få 

förtydligat vad som framkom i dessa höranden som medförde att man 

valde att ge lån istället för ett särskilt understöd i det här fallet?  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Fru talman! Det var en bra fråga, ltl Sundblom. Det framkom med önsk-

värd tydlighet att det inte stred mot någon lag att man beviljade ett lån 

till Sottunga. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Jag skulle gärna vilja veta i vilket lagrum det finns? Framställningen av 

budgetmomentet borde ju ha åtföljas av en budgetlag. Då kunde man ha 

skapat lagligheten. Jag skulle först vilja höra vilken lag man baserar lå-

net på?  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, fru talman! Den lagen kan jag faktiskt inte så här direkt från hu-

vudet, ni får ursäkta men jag är för ny. Jag räknar med att vår finansmi-

nister så småningom ska bringa reda i det. Det är ju trots allt ett bud-

getmoment. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Fru talman! Ltl Pettersson nämnde att landskapet inte har råd att ge 

stöd men dock lån. Har Sottunga råd att bara få lån beviljat? Det betyder 

också att deras kostnader för verksamheten kommer att öka genom att 

lånet måste ges på marknadsmässiga villkor, vilket betyder att ränte-

kostnaderna kommer att stiga. Har man utrett om Sottunga har råd att 

få ett lån? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, fru talman! Det framkommer rätt tydligt att man ger detta lån för 

att man ska se över hela strukturen inom det åländska samhället och att 

lånet senare kan omvandlas till ett stöd. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Fru talman! Som vi alla i utskottet har erfarit så kan ju inte landskapet 

ge lån på annat än marknadsmässiga villkor. Därför kommer den här 

kostnaden obönhörligt att drabba Sottunga när och om regeringen ger 

ett lån åt Sottunga.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Det är mycket värre än så, ltl Asumaa, det drabbar oss alla, det drabbar 

inte bara Sottunga. Vi är allihop med och betalar det och därför är det så 

viktigt att vi faktiskt ser över detta, vilket i ärlighetens namn borde ha 

varit gjort för bra länge sedan. Men ibland måste man konstatera att det 

inte är försent att vakna tidigt.  
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Ltl Katrin Sjögren, replik  

Fru talman! Jag skulle också vilja ha ett klargörande från finans- och nä-

ringsutskottets ordförande. Hur bedömer man att Sottunga kan amor-

tera och betala ränta på ett marknadsmässigt lån? Vad händer sedan, 

hur länge räcker lånet och på vilka kriterier tänker man omvandla lånet 

till ett stöd? Hur långt har man i majoriteten kommit i de diskussioner-

na? Det skulle vara väldigt relevant för oppositionen att höra det. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Fru talman! Tack för det ltl Sjögren. Det var också mycket bra frågor. 

Svaret är att så osäkert som det är kring de åländska kommunerna och 

kring den åländska servicen till våra äldre, yngre och allihop så är det 

svårt att ge ett svar på den frågan. Det är ju precis detta som vi nu ska 

utreda och se igenom. Det arbetet borde i ärlighetens namn ha varit 

gjort redan. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Fru talman! Vad händer nästa gång om Sottungas lån räcker ett halvår, 

vad har landskapsregeringen för planer? Hur ska man lösa den här frå-

gan framöver? Hur ställer man sig när nästa kommun kommer och vill 

ha ett lån? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, fru talman! Ltl Sjögren det var igen bra frågor. Jag tror att vi alla 

frågar oss samma sak; vad händer i framtiden? Den frågan kan man fak-

tiskt inte svara på. Den demografiska utvecklingen i skärgården, i Sott-

unga, på Kökar, på Kumlinge, på Brändö och i Vårdö visar att befolk-

ningen krymper jämt, ständigt och alltid. Någon gång måste vi från 

landskapsregeringens sida och från detta rum säga hur vi ska ha det i 

framtiden. Jag tror inte att det är på sex månader, det är väl kanske i 

första hand på sex år.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Mycket av det som vi kommer att anföra idag kommer att kopp-

las ihop med kommunerna och Sottunga i synnerhet. 

 Jag vill ändå nämna ett annat budgetmoment och säga något om vad ut-

skottet har skrivit i samband med det. Under näringsavdelningens förvalt-

ningsområde, under allmän förvaltning gällande inkomster, budgeteras det 

en större inkomst. Utskottet har under hörandena erfarit att det pågår en 

process för att verkställa det utslag som kommissionen kom fram till; att det 

har skett ett statligt stöd och skadan ska rättas till. Det innebär att landskapet 

har återkrävt ett större belopp. Sedan får framtiden utvisa hur processen 

sker, i vilken form realiseringen av tillgången kommer att ske och hur, om 

och i vilken omfattning vi sedan i landskapets budget kan tillskriva oss in-

komster. Den frågan är knappast färdigbehandlad ännu, den kommer säkert 

att debatteras i många sammanhang. 

Jag vill att lagtinget noterar det som utskottet skriver. I samband med sen-

aste kapitaltillskottet i bolaget 2006, då frågan behandlades i lagtinget, så 

fick det dåvarande finansutskottet den uppfattningen, både via lagtingsdebat-
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ten här och via utskottsbehandlingen, att stödet, kapitaltillskottet var notifie-

rat och därmed inte ett statsstöd i den meningen att det skulle vara olagligt. 

År 2006 hade finansutskottet konstaterat det i sitt betänkande hur det låg till. 

Ett stort ansvar ligger på den landskapsregering som då 2006 för lagtinget 

och för finansutskottet hävdade att stödet var korrekt och rätt. Ett stort an-

svar ligger på dem som hävdade det då. Lagtinget har fattat beslut på felakt-

iga grunder, såsom här sägs i betänkandet. 

Sedan till frågan om Sottunga. Jag och några med mig har skrivit en reser-

vation som framgår sist i betänkandet. Vi motiverar varför vi tycker att man 

ska följa gällande lagstiftning istället för att skapa egna finansieringssystem 

vid sidan av lagen, såsom majoriteten föreslår. Jag ska i ord också motivera 

det på ett motsvarande sätt som finns nedskrivet i text. 

Reservanterna och liberalerna har hävdat i reservationen att Sottunga 

kommun, enligt vår uppfattning, har fråntagits sina rättigheter att besvära sig 

mot landskapsregeringsbeslut i och med detta förfarande. Det här vill jag mo-

tivera mig med; i dagsläget har landskapsregeringen ännu inte fattat något 

beslut på Sottungas ansökan, om det inte har skett idag. På vilket sätt har då 

Sottunga fråntagits sina rättigheter? Ja, nu begär landskapsregeringen att 

lagtinget ska göra en förvaltningsmässig lagtolkning eftersom landskapsrege-

ringen säger att Sottunga inte uppfyller kriterierna för att kunna få särskilt 

understöd.  

Därmed begär landskapsregeringen en tolkning av lagtinget. Man kan inte 

besvära sig mot lagtingets beslut. Det beslut som majoriteten här driver på är 

att säga nej till Sottunga, eftersom de inte uppfyller kriterierna, men man kan 

inte besvära sig mot lagtingets beslut. Om jag ser vilka som har begärt replik 

här, så kommer majoriteten säkerligen, ltl Carlsson och vtm Jansson, att säga 

att det här inte är något problem eftersom landskapsregeringen efter behand-

lingen i lagtinget kommer att fatta ett beslut på ett förvaltningsmässigt rätt 

sätt och sedan kommer ett avgörande.  

Landskapsregeringen sitter på majoritetens förtroende. Om lagtinget här 

har fattat ett beslut, som man inte kan besvära sig mot, att Sottunga inte upp-

fyller kriterierna för att kunna få ett särskilt understöd, då finns det beslutet i 

bakgrunden. Hur ska sedan landskapsregeringen eventuellt kunna fatta ett 

annat beslut på ett förvaltningsmässigt korrekt sätt? Här kolliderar lagtingets 

beslut och landskapsregeringens beslut som kommer så småningom. 

Jag tycker att den här ståndpunkten är värd att beakta. Det korrekta är att 

landskapsregeringen fattar förvaltningsmässiga beslut utifrån den lagstift-

ning som föreligger och att man inte för frågan för avgörande till lagtinget för 

att göra den förvaltningsmässiga tolkningen av lagen. 

Sedan finns det ytterligare ett dilemma. De kriterier, som landskapsrege-

ringen hänvisar till att Sottunga inte uppfyller, så de kriterierna är inte fast-

ställda överhuvudtaget. De kriterierna finns inte, vilket utskottet på ett tydligt 

sätt under hörandena har kunnat erfara, att kriterier som inte är fastställda är 

inte några kriterier överhuvudtaget.  

Därutöver har ett nytt argument förts fram ännu tydligare, delvis inför re-

missen och delvis under den processen som har pågått sedan dess. Land-

skapsregeringen har i offentligheten sagt, och det sade utskottsordförande 

här nyligen, att orsaken till att man inte ska ge Sottunga ett särskilt under-

stöd är att om Sottunga får stöd så finns det en risk att andra kommuner 

kommer att söka om samma stöd. Risken är då att man också måste ge andra 
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kommuner samma stöd. Vad är detta för motiv för att förkasta ansökan? Att 

man inte ska få det stöd som lagen anger för att det finns andra som eventu-

ellt ska kunna få samma stöd? Såsom liberalerna ser det betyder det att land-

skapsregeringen påtar sig en rätt att själva avgöra när man ska tillämpa lag 

eller inte. Det här blir givetvis en situation som vi inte kan acceptera. 

Liberalerna har under hörandena kunnat erfara att Sottunga har gjort väl-

digt mycket för att själva balansera sin ekonomi. Det är en grund för det 

ställningstagandet som vi har tagit. Vi anser att Sottunga torde ligga inom de 

villkor som lagen kräver för att få särskilt understöd. Sottunga kommun har i 

praktiken gjort sig av med kommundirektörstjänsten. Jag tror att befattning-

en heter byråsekreterare. Man har höjt skatten, man kommer att minska per-

sonalresurser i skolan osv. Det enda som därutöver finns att göra är att lägga 

ner skolan helt och hållet. Det tycker vi inte att Sottunga ska göra. Vi menar 

att Sottunga har gjort vad de kan för att balansera sin ekonomi, vilket är ett 

krav i paragrafen särskilt understöd. Vi menar att den regionala situationen 

som Sottunga befinner sig i, vilket anges i lagstiftningen, gott kan utgöra en 

grund för Sottunga att få ett understöd. 

Vi har tydligt och klart erfarit under hörandena att det är bäst, korrekt och 

riktigt att följa den lagstiftning som finns. Om man inte är nöjd med lagstift-

ningen så ska man ändra på lagstiftningen. Vi har under hörandena kunnat 

erfara att det inte är bra att skapa finansieringsmodeller vid sidan av lagstift-

ningen. Lag och ordning ska gälla, inte hastigt påkomna finansieringssystem 

som är mer eller mindre dragna ur hatten. 

Det finns inte något lagstöd för lån, det finns ingen paragraf. Utskottsord-

förande begärde att finansministern skulle redovisa för vilken lagparagraf 

som ger möjlighet att ge lån. Det kommer vi inte att få höra här idag. Det 

finns inget explicit förbud i lagstiftningen mot att ge lån. Det kan inte fungera 

så att man skapar ett samhälle utifrån frånvaron av lag, utan det måste skap-

as utifrån lagstiftning och den lag som finns. Duger inte lagen så ändrar man i 

lagen. 

Vi har erfarit väldigt tydligt att ge stöd till Sottunga i form av lån med nå-

got annat än marknadsmässiga räntor så finns det absolut inte något stöd för 

i någon lag. Att ge en låg ränta är ett stöd explicit och för det finns inte något 

lagstöd, det har vi fått erfara. 

Vi ifrågasätter också behovet i den här situationen att landskapet börjar 

bedriva bankverksamhet som man här föreslår. 

Majoriteten säger att så småningom kan det här lånet konverteras till ett 

stöd. Med stöd av vilken lagstiftning ska man ge stöd då? Man konstaterar ju 

att Sottunga inte får särskilt understöd för de uppfyller inte kraven. Kan man 

då, efter att vi har tagit en ny lagstiftning, eventuellt konvertera lånet till ett 

stöd eller är det också något som ska dras över ett budgetmoment i all hast? 

Det är osäkert vilket, det är osäkert vad man förespråkar där. 

Vi, liberalerna och förmodligen också reservanten ltl Brage Eklund, menar 

att Sottunga uppfyller de kriterier som lagstiftningen uttryckligen anger för 

att kunna få ett särskilt understöd. Vi har en kläm i reservationen som säger 

just detta. Vi anser att det här borde falla inom lagens villkor. Därför vill vi att 

man ska använda sig av den metoden och säga nej till ett lån som inte har ut-

tryckligt stöd i lagstiftningen. Jag läser inte upp klämmen men jag aviserar 

att vi kommer att ta detta till omröstning. 
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Till slut vill jag bara säga att centern och socialdemokraterna givetvis do-

minerar i den här landskapsregeringen genom lantrådsposten, finansmi-

nisterposten och vicelantrådsposten. Det här är centerns ansvar. Vi bedömer 

att centern sviker kommunerna genom att man sviker den lagstiftning som 

finns som grund för finansieringen av kommunal verksamhet. Vi menar att 

socialdemokraterna sviker de äldre på Åland genom att man tycker att äldre-

vård ska finansieras med lån. Tack. 

Talmannen 

Aviseringen är noterad. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det fanns många frågor, mycket oklarheter och en del 

rena felaktigheter som säkert kommer att klargöras. De var alldeles för 

många för att klargöra dem i en replik. Vissa klargöranden och ställ-

ningstaganden från vår sida kommer jag delvis att komma till i mitt an-

förande.  

Jag blev förvånad att hela ltl Perämaas resonemang går ut på att man 

borde bevilja särskilt understöd i stället för lån. Ansökan kom in i au-

gusti eller september. Jag undrar varför inte liberalerna har tagit det här 

beslutet när man hade lantrådsposten, finansministerposten och egen 

majoritet i regeringen? Varför har man då inte tagit det beslutet tidi-

gare?  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag tror att ansökan kom in i mitten på september och vi 

begärde komplettering efter det, om jag inte missminner mig. Lagtings-

valet var den 16 oktober och gav det resultat som det gav. Överenskom-

melsen var att inte längre ta upp politiskt stora frågor till behandling i 

landskapsregeringen efter det. Traditionellt brukar regeringen efter va-

let vara en form av expeditionsministär. Jag har redovisat detta i utskot-

tet, också för utskottsmedlem Carlsson, och jag mötte inte några stora 

protester då. Det här är ett normalt förfarande.  

Om jag i mina vildaste drömmar skulle ha kunnat tänka mig att den 

nya majoriteten skulle föreslå åtgärder som helt slirar på sidan om lag-

stiftningen så kanske jag i den situationen skulle ha varit tvungen att 

ompröva vad jag beslöt då.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Tack för den redogörelsen. Eftersom man inte ville ta 

beslut då så förstod jag ändå att den här expeditionsministären tog ett 

beslut om att bevilja bidrag till en förening, Åland United. Men man tog 

inte beslut om Sottunga kommun. Då uppstår frågeställningen om det är 

viktigare för liberalerna att betala ut bidrag till föreningar än till Sott-

unga kommun?  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Ja, fru talman, det är verkligen en seriös debatt från moderaterna. Men 

vi kan ta vilken debatt som helst. Åland United fann sig i den situationen 

att de behövde ha beslut inom samma dag för att överhuvudtaget kunna 

vara aktuella för spel i den finska ligan året därpå. Jag är stolt och glad 

över att dåvarande landskapsregering kunde gynna den kvinnliga fotbol-
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len så att Ålands syns på den nationella arenan också i det samman-

hanget. 

När det gäller Sottunga så fanns det en ansökan inne och det var inte 

samma tidspress. Normalt förfarande är tremånaders handläggningstid. 

Jag hade begärt en beredning av min dåvarande förvaltning och ärendet 

var igångsatt. Jag kunde inte tänka mig att någon annan regering skulle 

välja att utesluta den lagstiftning som finns. Det var ju lagstiftningen 

som vi skulle följa. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag ska kort uppehålla mig vid att Sottunga kommun har 

fråntagits sina rättigheter att besväras sig mot landskapsregeringens be-

slut. För det första kommer Sottunga kommun att få dessa euron som 

man behöver för sin verksamhet.  

Sedan följer beslutsgången som den alltid är; landskapsregeringen 

behandlar ansökan. Då har Sottunga kommun möjlighet, om de vill, att 

besvära sig i anledning av det svar de får, särskilt om det blir ett nej på 

ansökan. Lagtinget har inte fattat några beslut om att inte bevilja stöd. 

Man gör det som landskapsregeringen begär i framställningen; ger rege-

ringen en fullmakt och det är det beslutet som vi tar. Vi ger dem en full-

makt att ge stöd i form av lån som i ett senare skede kan omvandlas till 

ett understöd, som det står i framställningen. Det är blott det som lag-

tinget nu fattar beslut om. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Må det, i framställningen till budgeten står i slutet på första 

momentet att Sottunga kommun inte uppfyller de kriterier som har fast-

ställts för att få ett särskilt understöd. Landskapsregeringen begär, uti-

från den ståndpunkten, att lagtinget ska ta ställning till den frågan och 

majoriteten tar uppenbarligen den ställningen eftersom man inte säger 

någonting om kriterierna eller det förslaget.  

Hur skulle det då bli om lagtinget har sagt, på landskapsregeringens 

begäran, att Sottunga inte uppfyller kriterierna, som egentligen inte exi-

sterar överhuvudtaget och sedan skulle landskapsregeringen helt plöts-

ligt börjar fatta beslut om särskilt understöd och man säger då att Sott-

unga får särskilt understöd och uppfyller kriterierna? Då blir det ett po-

litiskt tryck och ett förvaltningsmässigt tryck från andra hållet. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Nu är det någonting som inte jag begriper åtminstone. Lag-

tinget fattar inte något beslut i anledning av landskapsregeringens reso-

nemang i texten som gäller stöd. Något beslut i det sammanhanget fatt-

tas inte i lagtinget. Det enda som vi fattar beslut om är att ge landskaps-

regeringen fullmakt att bevilja ett lån, om de så finner för gott. 

 Många lån har genom åren fattats via budgetbeslut utan lagunder-

stöd. Jag kan räkna upp en räcka sådana lån. Så jag förstår inte riktigt 

den här problematiken. 
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Sedan kan landskapsregeringen också, efter att lagtinget har gett 

fullmakten, komma till att Sottunga kanske ändå uppfyller kriterierna 

och kan bevilja understöd, ifall landskapsregeringen skulle komma till 

det. Den rätten har inte vi i lagtinget fråntagit landskapsregeringen, inte 

sant ltl Perämaa?  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Nej, jag håller med. Det är sant att vi i lagtinget inte har fråntagit land-

skapsregeringen den rätten. 

 Om landskapsregeringen inför remissdebatten säger ute i offentlig-

heten att Sottunga kommun inte uppfyller kriterierna, skriver i förslaget 

att Sottunga inte uppfyller kriterierna för att få särskilt understöd och 

sedan tar majoriteten beslut utifrån den skrivningen utan att säga något 

om det här, då har ju lagtinget verifierat och godkänt landskapsrege-

ringens ställningstagande helt och hållet. Självklart hör framställningen 

och betänkandet ihop. Det som inte lagtinget skriver om i betänkandet 

det är ju någonting som blir gällande i själva framställningen. Det kom-

mer att bli gällande att Sottunga inte uppfyller kriterierna. Hur skulle då 

landskapsregeringen efter det kunna fatta ett beslut om att kriterierna 

helt plötsligt gäller? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Det handlar om lån eller bidrag till Sottunga för att Sott-

unga inte klarar av att sköta en av sina grundläggande uppgifter, att ga-

rantera äldreomsorgen för sina medborgare. 

Regeringen har bedömt att detta inte är en tillfällig kris och att krite-

rier saknas. Att sköta äldreomsorgen är en normal uppgift som kommu-

nerna under alla lägen måste garantera. Ponera att vi väljer att ge ett bi-

drag, är det en långsiktig lösning för Sottunga? Vad händer sedan då? 

Vad ska man enligt liberalerna göra? 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Ärenden ska hanteras utifrån gällande lagstiftning. När det 

kommer en ansökan så ska landskapsregeringen fatta beslut utifrån lag-

stiftningen på det förvaltningsmässiga sätt som är korrekt. Sedan finns 

det besvärsmöjligheter och rättsinstanser som hanterar ärendet om man 

inte är överens. Vi i lagtinget är missnöjda med den lagstiftning som 

finns eftersom vi säger att det behövs en samhällsreform. Lantrådet sade 

här i det förra ärendet att man måste se över landskapsandelssystemet. 

Det är säkert på det sättet. Men fram till att man har nått den situation-

en och tagit nya lagar så följer man den lag som finns. Man ska inte 

skapa några egna korridorsystem som man kommer fram till i alla hast 

för att på något vis skjuta problemen framför sig. Lag och ordning ska 

gälla. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag får det intrycket att Perämaa vill skjuta på den verkliga situationen 

som man har i Sottunga. Om man beviljar stöd enligt den här lagen och 

man tycker att det här är bra, vad händer sedan då? Inte blir Sottungas 
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befolkning yngre, inte minskar behovet av äldreomsorgsinsatser. Som 

jag ser det försöker regeringen hitta ett nytt medel för att föra en dialog 

med kommunen om hur man långsiktigt ska lösa deras ekonomiska 

problem. Det är vare sig olagligt eller kanske inte en väg som liberalerna 

tycker om. Jag tycker att det är just det som vi har pratat om; ha dialog 

och försöka nå överenskommelser och inte sitta här som tjänstemän när 

man är politiker och titta vilka lagar som gäller och sedan kan vi inte 

göra något annat eller att skjuta upp frågorna.  

Vi fick inte något svar på vad som händer sedan, enligt liberalerna, 

när detta understöd till Sottunga är förbrukat. Var ska man göra då?  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Sottunga kommun har i fullmäktige fastställt en balanse-

ringsplan. Det är en tuff plan, man har höjt skatten, man minskar på 

personalresurserna i skolan och man gör sig av med kommundirektörs-

tjänsten. Kravet att planen ska ha tagits ställs i lagstiftningen. I planens 

intentioner kan de visa att man når en ekonomi i balans, vackert så, att 

Sottunga kommun har gjort det. Att sedan låta bli att använda sig av den 

lagstiftning som finns och finansiera alltihop med lån istället för att man 

måste diskutera saker framåt så där i finns ju absolut ingen som helst 

lösning. Hur kunde den goda lösningen vara att man med lånesättning 

värnar om de äldre? Vi liberaler anser att åtminstone till det måste 

pengarna räcka till. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Problemet när den här landskapsregeringen tillträdde var 

att vi ärvde ganska många problem de facto. Det här är ett av de pro-

blem som ärvde. Det borde ha funnits en långsiktig lösning redan för 

länge sedan i den här frågan eftersom frågan absolut inte är ny. Ansökan 

har funnits inne under en längre tid, men problematiken var också känd 

långt före ansökan kom in. Det var inte någon överraskning, utan det var 

bara ett ytterligare bevis på att det här behovet fanns.  

Jag tycker att det känns lite omoraliskt att ltl Perämaa i det här läget 

anklagar den nuvarande landskapsregeringen, speciellt centern och so-

cialdemokraterna, för att vi sviker de äldre när vi de facto har tagit tag i 

det här problemet och föreslår en lösning som också syftar på en mera 

långsiktig lösning. 

Jag skulle gärna vilja höra ltl Perämaas svar varför man inte i den ti-

digare landskapsregeringen har diskuterat några långsiktiga lösningar? 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Visst har det diskuterats. Som vicelantrådet säkert erinrar 

sig så i den förra majoriteten, speciellt i samband med att regeringspro-

grammet togs fram, så blev överenskommelsen att ingenting ska göras 

på den kommunala fronten. Då var det inte liberalerna som bromsade i 
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den situationen, det var snarare tvärtom. Vicelantrådet begärde en för-

klaring och jag säger precis hur det var. 

Vad gäller behandlingen av Sottunga så besökte jag personligen Sott-

unga för att diskutera de här frågorna så jag har en ganska god bild av 

hur det ligger till. Först veckan efter att framställningen med äskande 

om lån lades träffade vicelantrådet Sottunga kommun. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag tror att var och en förstår att det faller på sin egen orim-

lighet att påstå att centern skulle ha motsatt sig någonting som skulle ha 

varit positivt för de åländska kommunerna, eftersom den huvudsakliga 

politiken för centern är att se till att vi har fungerande basservice ute i 

regionerna, även i skärgården. 

Fru talman! Jag har full förståelse för att man kan se på den här frå-

gan på olika sätt och att man kan argumentera för bidrag och att man 

kan argumentera för lån.  

Det jag inte har respekt för är faktiskt före detta finansminister 

Perämaas sätt att agera. Om det skulle ha funnits en vilja att lösa det så 

hade man kunnat göra det. Skulle det ha funnits en bråkdel av det enga-

gemang under tiden som han var finansminister så skulle han ha kunnat 

fatta det här beslutet som han nu står och pläderar så engagerat för. Jag 

tror att det blir en viss politisk trovärdighetskris i den här frågan som de 

facto drabbar ltl Perämaa specifikt. 

Det kan inte hjälpas, ltl Perämaa sade att det ska vara lag och ord-

ning, men det ska också vara sanningen i det här ärendet. De facto, när 

jag ärvde det här ärendet, så hade ärendet beretts i en viss riktning, vil-

ket vi ser resultatet av här i lagtinget. 

 Jag tycker att ltl Perämaa borde förklara varför man beredde ärendet 

på det sättet då och inte på det sätt som ltl Perämaa nu säger. Jag kom-

mer tyvärr att tänka på en viss partiledare som fick avgå för en vecka se-

dan i Sverige när jag ser ltl Perämaas agerande i det här ärendet. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Starka ord! Ord kommer att stå mot ord. Det är inte på det 

sättet att en beredning hade satts igång i riktning att ge dem ett lån, det 

stämmer helt enkelt inte. Det är en fabrikation från nuvarande finans-

minister.  

Ett faktum är i varje fall att jag besökte Sottunga kommun och disku-

tera med dem. Jag har också besökt Kökar kommun för att diskutera 

med dem. Jag har satt igång en beredning i den här frågan. En bered-

ning måste ju få utföras innan själva beslutet tas, annars är det ingen 

korrekt beredning överhuvudtaget.  

Det här låneförslaget är helt och hållet nuvarande vicetal-

mans/finansministerns ansvar. Vi liberaler förespråkar lag och ordning 

och majoriteten någonting annat. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Karl-Johan Fogelström 

Fru talman! Först vill jag konstatera att Sottunga kommun har gjort allt som 

de har kunnat och mer därtill för att hantera kommunens ekonomiska situat-

ion. Tyvärr har man nått vägs ände och sett sig tvungna att anhålla hos land-

skapet om ekonomiskt stöd. 

Sottunga kommuns problem är ingen tillfällig likviditetsstörning utan ett 

resultat av en utveckling som pågått under lång tid, inte bara i Sottunga 

kommun, utan i de flesta andra skärgårdskommuner. Denna utveckling kän-

netecknas av en kraftig både relativ och absolut ökning av befolkningen över 

65 år och väldigt få barn i åldern 0-6 år. Vidare finns det alltför få arbetstill-

fällen utanför den offentliga sektorn. Skatteunderlaget är svagt och svikande. 

Dessvärre ser det ut som om denna negativa utvecklingstrend accelererar.  

Att utvecklingen skulle gå i denna riktning har varit förutsägbart sedan 

länge. Inga långsiktiga verkningsfulla åtgärder har vidtagits för att garantera 

att befolkningen i skärgårdskommunerna i framtiden ska ha tillgång till alla 

de tjänster och den service som en kommun normalt ska tillhandahålla för 

sina invånare.  

I landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna finns möjlighet 

att bevilja kommuner särskilt understöd enligt vissa kriterier. Märkväl att i 

lagen stadgas att man kan bevilja stöd, inte att man måste bevilja stöd. Vidare 

finns i 2012 års budget ett mindre anslag för att stimulera till samarbete mel-

lan kommuner. 

Den nuvarande lagstiftningen om stöd till kommuner i ekonomiskt trång-

mål erbjuder definitivt inga lösningar för problem av den art som Sottunga 

nu har. Att nu slentrianmässigt tillämpa denna lag skulle bara skjuta upp 

processen med att hitta hållbara lösningar. 

Vi saknar idag system för att lösa strukturella problem av det slag som 

Sottunga kommun nu har och som flera skärgårdskommuner av allt att döma 

kommer att få. Det är den kommande samhällsreformen som ska ge svaren 

på hur dessa problem ska lösas. 

Den nu sittande regeringen är den första regering som i praktiken tar itu 

med en samhällsreform som syftar till att garantera att alla ålänningar får 

tillgång till den samhällsservice man har rätt till, en samhällsservice som ska 

tillhandahållas på ett demokratiskt, rationellt och ekonomiskt hållbart sätt.  

Det som lagtinget nu bör diskutera är hur Sottungas och de övriga skär-

gårdskommunernas strukturella problem ska lösas. Inte om den akuta likvi-

ditetskrisen ska lösas genom stöd eller lån med plåt- eller plastämbar, som 

utskottsordföranden och lagtingsledamoten Pettersson uttryckte det i tid-

ningen. Stöd eller lån är egentligen en pseudofråga. Lagtinget ska diskutera 

substansfrågan, inte formfrågan. Substansfrågan är hur vi på ett hållbart sätt 

i framtiden ska lösa den här typen av problem. 

Landskapsregeringen gick in för lån – vilket är fullt lagligt – inte olagligt 

som oppositionen påstår. Användningen av skattebetalarnas pengar är 

normbunden och ska baseras på lag eller avtal. I fall av lån baseras det på ett 

låneavtal vilket regeringen kan bevilja efter det att lagtinget så beslutat. 

Att välja att ge stödet i form av lån är en klar markering av landskapsrege-

ringen att problemen är strukturella och att lösningen ska vara sådan att den 

kan tillämpas på liknande problem i framtiden. Det är den kommande sam-

hällsreformen som ska ge svaren på hur den framtida samhällsservicen ska 

utformas. 
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Att regeringen, som oppositionen påstår, ska ha fråntagit Sottunga kom-

mun besvärsrätten i detta ärende är naturligtvis helt felaktigt eftersom man 

inte besvära sig mot lagtingets beslut. Detta med den fråntagna besvärsrätten 

är således också en pseudofråga. Det är en icke fråga.  

Fru talman! Vi får inte låta kon dö medan gräset växer. Det är av yttersta 

vikt att processen med att utforma och genomföra en samhällsreform nu 

drivs utan dröjsmål med målsättning att hitta hållbara lösningar på hur vi 

gemensamt ska lösa problem av den typ Sottunga kommun har. 

Den socialdemokratiska gruppen stöder finans- och näringsutskottets och 

regeringens förslag. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Lån eller stöd? Ett lån ska det vara en ränta på och då 

måste den vara marknadsmässig. Ett stöd skulle ha gett ett andrum för 

att finna de långsiktiga lösningarna. Så resonerar åtminstone jag i det 

här ärendet. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik 

Fru talman! Regeringen och vi resonerar som så att ett lån ger andrum.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Då är frågan om räntan på lånet är den marknads-

mässiga eller subventionerar man räntan på något vis? Vad kommer se-

dan in? Finns det kanske några EU-regler som sätter stopp ännu? Land-

skapet ska ju inte konkurrera med bankerna. Det är bankerna som ska 

göra business på sina lån. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Det är regeringen som gör upp låneavtalet och vi förutsätter att det ska 

göras på ett riktigt sätt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Fru talman! Först har jag en rättelse. Det som liberalerna har vänt sig 

mot är att Sottunga kommun inte har fått ett avslag på sin ansökan om 

stöd. Landskapsregeringen konstaterar i tilläggsbudgeten att kommu-

nen inte uppfyller kriterierna, men man har inte får ett avslag. 

När det gäller lån, vad händer om det blir processer mot landskapsre-

geringen, om bankerna börja processa mot landskapsregeringen? Vad 

händer när lånepengarna tar slut? Jag skulle vilja ha ett klargörande 

från majoriteten på hur man diskuterar. Det är precis samma diskussion 

som man har om man får ett stöd och det tar slut och vad som händer 

när lånet tar slut. Under vilka kriterier tänker man omvandlar lånet till 

ett stöd? Hur diskuterar man inom majoriteten? Lite kan ni väl säga i 

alla fall? 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik 

Fru talman! Det är landskapsregeringen som gör upp låneavtalen och 

villkoren. 
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Ltl Katrin Sjögren, replik  

Fru talman! Visst är det en förvaltningsfråga men nog måste man ju 

ställa frågor och fundera hur man går vidare, så att man skulle kunna få 

någon slags aning om hur man diskuterar. 

Åland befinner sig svårt läge men det finns instrument för att klara av 

det tills vi har gjort en samhällsservicereform. En sak var lagstiftningen 

när det gäller landskapsandelarna. En annan sak är samarbetsstödet 

som finns för kommunerna att söka, ungefär 400 000 eller 500 000 

euro. Där finns det också utrymme att göra någonting för Sottunga 

kommun t.ex. kanske med Kökar eller med Föglö. Sedan har vi hela den 

här stora processen med en samhällsservicereform som kommer att ta 

flera år. 

Majoriteten säger också att en utvärdering av landskapsandelssyste-

met tar åtminstone till hösten, med tur kanske lånepengarna för Sott-

unga räcker till hösten. Sedan blir det mera lån eller hur går man vi-

dare? 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik 

Det kommer säkert att ta ganska lång tid. Vi får väl återkomma till hur 

det exakt ska se ut. Jag kan inte ge exakta svar på det som ltl Sjögren 

ställer just nu. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag måste värja mig mot det att kalla kommuners besvärs-

rätt mot landskapsregeringens beslut för en pseudodebatt. Besvärsrätt-

en är en grundläggande mekanism för individer, kommuner och alla 

parter. När man är oense om någonting så får man rätt att framföra sin 

avvikande åsikt. Ltl Fogelström sade att den frågan lösas här genom att 

frågan har förts till lagtinget och där finns inte någon besvärsrätt och det 

löser grundproblematiken, det värjer jag mig kraftigt emot. Därför vår 

formulering att man i princip har tagit bort besvärsrätten av Sottunga 

kommun. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik 

Där är vi av helt olika åsikter. Jag anser att ingen har fråntagits någon 

rätt här, därför är det inte någon fråga att diskutera.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Då säger socialdemokraterna så här; om det blir svåra frågor att avgöra 

för landskapsregeringen framöver, också där det finns en lagstiftning 

som grund, och man då för frågan till lagtinget för avgörande, så då har 

man på ett smidigt sätt löst besvärsrättsfrågan. Helt plötsligt har man 

tagit besvärsrätten av parten, men eftersom det inte finns någon be-

svärsrätt i lagtinget så har man inte kränkt någons rättigheter heller. Ja, 

det var ett annorlunda sätt att bedriva förvaltning. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik 

Jag förstod inte riktigt vad frågan var och vad jag ska säga. 
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Petri Carlsson 

Tack, fru talman! Jag kommer främst att beröra Sottunga och det som finns 

under rubriken finansunderstöd till kommunerna i mitt anförande. Men jag 

vill ändå beröra frågan kring industrihus. För mig är det här något landskaps-

regeringen nu måste ordna upp på bästa möjliga sätt, särskilt i försäljnings-

processen av fastigheter. Det är bra skrivningar i betänkandet där vi i utskot-

tet skriver att störningar på marknaden bör undvikas, att aktieägarna ska be-

handlas lika och att skattebetalarnas medel skyddas och tas tillvara på bästa 

möjliga sätt. Fokus bör ligga på detta nu. Se framåt och inte för mycket bakåt. 

Det är lite som när man kör bil. Man kan titta i backspegeln då och då, men 

blicken måste huvudsakligen riktas framåt!  

Det särskilda understödet ska endast beviljas i undantagsmässiga situat-

ioner. Det finns heller ingen juridisk skyldighet för landskapsregeringen att 

bevilja ett särskilt understöd. Ett villkor för att stöd ska kunna beviljas är att 

kommunen ska ha godkänt en åtgärdsplan för att balansera sin ekonomi så 

att man undviker att bevilja stöd år efter år. En kommun ska i första hand 

hantera sina svårigheter på egen hand och landskapet ska följa upp åtgärder-

na. Vid bedömningen av en kommuns ekonomiska situation tittar man på 

flera kriterier såsom utvecklingen av balansräkningen, resultatet, likviditeten, 

soliditeten och skuldsättningsgrader. Om kriterierna uppfylls ställs en hel del 

villkor upp, till exempel på hur fort åtgärder ska visa förbättringar för att få 

bidraget utbetalt. 

Regeringen och finans- och näringsutskottets majoritet har kommit med 

ett klokt förslag när det gäller att ge ett likviditetslån till Sottunga. Pengarna i 

kommunen är slut. Sottungas politiker och tjänstemän har lagt ner mycket tid 

och energi åt att hitta och genomföra kreativa lösningar för att spara. Sott-

unga har presenterat en åtgärdsplan. Den är ambitiös men kan tyckas ha en 

viss optimism vad gäller tron på befolkningsutvecklingen. Tyvärr får man inte 

riktigt ihop det ekonomiskt och kommunen uppfyller inte de kriterier och 

villkor som krävs för att beviljas särskilt understöd från landskapet. 

Röster har höjts idag från oppositionsbänken med insinuationer om olag-

ligheter för att försöka svartmåla regeringsblocket. Att ge Sottunga avslag på 

bidrag genom att följa de särskilda krav som tidigare tillämpats i till exempel 

Finströmsfallet är inte olagligt. Man kan till och med tycka att det är en bättre 

väg att vandra för likvärdigare behandling av kommuner. Rent generellt är 

det också bättre att låna ut skattebetalarnas pengar än att skänka bort dem. 

Helst skulle man slippa göra något av det, men ibland måste man hjälpa till. 

Fru talman! Att bevilja ett lån till Sottunga är ett tecken på välvilja och ett 

gemensamt ansvar att hjälpa till från landskapet när en kommun hamnar i en 

svår likviditetssituation efter att ha genomfört många tuffa åtgärder. Det är 

inte heller första gången landskapet ger ett likviditetslån till en kommun och 

det är inte heller olagligt. Oppositionen leker bara med ord som ordförande 

för finans- och näringsutskottet menade i lokaltidningen häromdagen. Han 

hade också en bra liknelse i stil med att ”Frågan handlar i princip om man ska 

ösa ur den sjunkande ekan med plasthink eller plåthink?”. 

Sottunga är Ålands och Finlands minsta kommun. Det finns kring 120 per-

soner som är skrivna i kommunen, men i praktiken bor endast ett sjuttiotal 
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personer där året runt. En sådan ”mini-kommun” är oerhört sårbar och kan 

inte klara av en kommuns åtaganden och ansvar på lång sikt. En enda trafiko-

lycka kan omkullkasta hela ekonomin. Som en parentes kan man nämna att 

det nog också gäller i andra kommuner här på Åland. Sottunga har nyligen 

varit tvunget att anställa en barndagvårdare då en barnfamilj med laglig rätt 

begärt barndagvård. Ett barn på en barndagvårdare. Det finns flera exempel 

på hur orimligt det kan bli. Ska sanningen fram så kan man konstatera att 

kommunen har ett för litet befolkningsunderlag, vilket också står i betänkan-

det. 

Återigen ser vi vikten av välskött offentlig ekonomi och nödvändigheten av 

en samhälls- och servicereform. Sottunga har skött sin ekonomi på ett god-

tagbart sätt, men behovet av en samhälls- och servicereform är tydligt här. 

Sottunga har ett strukturellt problem. Skärgården har speciella förutsättning-

ar och det bör tas i beaktande under processen. En ytterligare viktig sak att 

framhålla i sammanhanget är den översyn av landskapsandelssystemet som 

ska göras det här året. Genomförandet av dessa två processer börjar brådska 

nu, mer än någonsin tidigare. Enligt regeringsprogrammet och de signaler vi 

tidigare fått från regeringen är dessa och ska vara högt prioriterade reformer. 

Så att ge ett likviditetslån som går att omvandla till stöd i avvaktan på refor-

merna som nu prioriteras förefaller som ett mycket klokt alternativ. 

Fru talman! Därför vill jag avslutningsvis meddela att vi inom den mode-

rata gruppen stöder det liggande förslaget. Tack.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Jag tackar ltl Carlsson för ett intressant anförande. Ledamoten nämnde 

samhällsreformen och orimligheten i barndagvården på Sottunga. En 

fråga som jag undrar är hur samhällsreformen löser den lagliga rätten 

till barndagvård på Sottunga för det här ena barnet? 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Det återstår att se. Generellt är lagstiftningen sådan att man har massor 

med skyldigheter att uppfylla och rättigheter som medborgare. Vi får 

fundera på hur det här kan se ut. Det kommer svar på de frågorna i och 

med samhälls- och servicereformen. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Fru talman! Barndagvården är lagstadgad service och det gäller också 

åldringsvården. Sottunga måste föra sina åldringar till De Gamlas Hem. 

Men man kan väl ändå inte tvinga bort barnen från kommunen, barnen 

måste skötas i kommunen. Jag tror inte att samhällsreformen får barn-

dagvården att bli billigare på Sottunga, för barndagvården måste ändå 

ske där.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Jag förstår att det finns en hel del frågetecken kvar. Man kan hitta krea-

tiva lösningar med hemvårdsstödet och andra lösningar för till exempel 

sådana fall. Vi får se vad som kommer ut av det här. Vi har också en dis-

kussion om att ha någon form av garantilagstiftning, det finns också 

med i regeringsprogrammet. Vad som ska ingå i garantilagstiftningen 

får man ta i beaktande.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa 

Fru talman! Ärade kollegor, ni har säkert hört Sottunga till lust och leda men 

nu ska ni få höra ännu mera. Mitt anförande koncentrerar sig på moment 

44.05.30 i tilläggsbudgeten. 

Grundlagen 2 § 3 mom. stipulerar: ”All utövning av offentlig makt skall 

byggas på lag. I all offentlig verksamhet skall lag noggrant iakttas”. Det är 

svårt att misstolka. Vårt rättesnöre inom liberalerna är och kommer även i 

fortsättningen att vara att alla ålänningar ska behandlas lika inför lag och att 

beslut ska göras enligt gällande lagstiftning, inte i avsaknad av sådan. Våra 

beslut i lagtinget måste vara transparenta för ålänningar. 

I förslaget till andra tilläggsbudget vad gäller moment 44.05.30, Finansie-

ringsstöd till kommunerna, föreslår landskapsregeringen att Sottunga ska be-

viljas finansieringsstöd i form av lån för att klara sig ur den ekonomiska 

svackan de just nu befinner sig i. Tanken i sig är vacker men tyvärr har vi li-

beraler inte funnit något lagstöd för detta.  

Denna avsaknad av lagstöd har också alla vi medlemmar i finans- och nä-

ringsutskottet fått erfara under ärendets behandling. Ändå vill majoriteten i 

finans- och näringsutskottet att landskapsregeringen ska iklä sig rollen som 

bank och låna pengar till Sottunga kommun. Detta istället för att hjälpa Sott-

unga ur den ekonomiska krisen genom gällande lagstiftning och bevilja dem 

ett särskilt stöd enligt 12 a § landskapslagen om landskapsandelar till kom-

muner. 

Vi inom liberalerna har därför reserverat oss mot att landskapsregeringen 

ska börja iklä sig rollen som bank och låna ut pengar till kommunerna på 

marknadsmässiga villkor och utan gällande lagstiftning. 

Är det verkligen så vi ska bygga Åland i framtiden? I avsaknad av lagar 

istället för att grunda våra beslut på lag? Det hoppas jag verkligen inte, en 

man av lag och ordning som jag är.  

Då jag läser regeringsprogrammet så undrar jag om regeringen redan 

glömt bort vad de skrivit i sitt regeringsprogram under rubriken ”Demokrati, 

rättssäkerhet och öppenhet”? Där skriver regeringen; ”all offentlig makt 

måste regleras”. Under samma rubrik skriver regeringen ytterligare i sitt 

program; ”ett kontinuerligt arbete och översyn av rutiner görs för att stärka 

rättssäkerheten i förvaltningen, i underlydande myndigheter och på den 

kommunala nivån i syfte att stärka medborgarnas rättsskydd”.  

Jag och många andra ålänningar har svårt att se att denna rutin, att bevilja 

Sottunga lån utan laglig grund, skulle stärka rättsskyddet för oss ålänningar. 

Åtgärden stöder inte heller på något sätt regeringens arbete så som man for-

mulerat sig i regeringsprogrammet gällande reglering av offentlig makt.  

Under moment 44.05.30 i tilläggsbudgeten skriver landskapsregeringen 

att Sottunga inte uppfyller de kriterier som skulle ge dem rätt till särskilt un-

derstöd. Vilka dessa kriterier är kan ingen riktigt svara på för problemet är att 

inga kriterier finns fastställda inom landskapsförvaltningen. Vilka kriterier 

Sottunga skulle ha uppfyllt för att kunna beviljas ett lån är lika oklart. 

Det vi dock har erfarit från landskapsregeringen under beredningen är att 

Sottunga gjort i princip allt de kunnat för att balansera sin ekonomi. De har 

avvecklat tjänsten som kommundirektör och de sköter sina åldringar i sina 
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hem så länge det bara är praktiskt möjligt istället för att bygga ett dyrt äldre-

boende. Allt för att spara pengar. Ska Sottunga leva så vet jag inte hur man 

ska kunna göra det billigare än det nu görs.  

Det finns faktiskt en sak till som de kan göra, det är säkert det som behöver 

göras för att de ska uppfylla kriterierna för särskilt stöd, och det är att stänga 

skolan. Då är allt gjort. Då är frågan om det är detta som saknas för att Sott-

unga ska uppfylla kriterierna? Jag hoppas inte det. Om Sottunga tvingas 

stänga skolan så tror jag att vi har stängt Sottunga för gott. 

Vi inom liberalerna är givetvis positiva till att landskapsregeringen vill 

hjälpa Sottunga ur sin likviditetskris och vill förstärka Sottunga kommuns 

ekonomi. Men det gör man inte genom ett lån, då försvagar man deras eko-

nomi. De får större utgifter, man försvagar balansräkningen och det vill vi 

inte göra. Vi vill förstärka den, vi vill att årsbidraget ska bli bättre. Därför an-

ser vi att stödformen är den form som vi ska använda för att hjälpa Sottunga 

som är i kris.  

Åtgärden försämrar ytterligare kommunens årsbidrag, som år 2010 var det 

lägsta på Åland, -756 euro per invånare jämfört med medeltalet för hela 

Åland som låg på +448 euro per invånare. Vill man stärka kommunens ba-

lansräkning så är inte lån det alternativet. Enda alternativet är stöd.  

Till slut ett citat, världens bäst kända luthercitat som lyder: ”Även om jag 

visste att jorden skulle gå under imorgon skulle jag ändå plantera ett äppel-

träd idag”. Uttrycket är tillskrivet Martin Luther och inviger ett stort hopp. 

Därför hoppas jag att landskapsregeringen ger äppelträdet på Sottunga extra 

näring i form av ett lagligt stöd så att också nästa generations Sottungabor 

ska få se äppelträdet blomma i sin hemkommun. Tack, fru talman!  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Nu har vi hört ltl Asumaa återigen ta upp, i likhet med 

andra liberaler, att man inte ska agera bank. Landskapsregeringen ska 

inte agera som bank. Jag undrar hur man resonerar då i förhållande till 

liberalernas bostadslån, som man har arbetat för mycket här tidigare? 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Fru talman! Jag hoppas att ltl Carlsson håller sig till ämnet gällande stöd 

till Sottunga kommun. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Jag hade också möjlighet att få delta i beredningen av det här 

ärendet i finans- och näringsutskottet. Ska vi hålla oss nu till vad lagen 

säger i det här ärendet, som ltl Asumaa vill påskina att vi ska hålla oss 

till lagen, så säger lagen uttryckligen att landskapsregeringen kan ge ett 

stöd åt kommuner som ansöker om det. Det står ingenstans i lagen om 

att landskapsregeringen är tvungen att ge ett stöd eller måste ge ett 

stöd. Landskapsregeringen kan ge ett stöd. Det kan landskapsregeringen 

fortfarande göra. Vad landskapsregeringen inte kan är att ge ett lån om 

inte lagtinget först godkänner ett budgetmoment som berättigar land-

skapsregeringen att ge ett lån.  
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Ltl Tony Asumaa, replik 

Fru talman! Det är precis det som liberalerna vill att vi ska göra, ge Sott-

unga ett stöd. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Det är det som gör att jag begär replik. Tidigare här under re-

plikskiftena idag så sade liberalerna att de var emot att Sottunga inte 

hade fått ett avslag på deras ansökan. Frågan har ju fortfarande inte av-

gjorts i landskapsregeringen. Det här öppnar nu vägar för att ha två 

olika tillvägagångssätt att lösa problemet, för det är vad landskapsrege-

ringen vill. Vi vill hjälpa Sottunga, men vi ska göra det på ett långsiktigt 

klokt sätt. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Fru talman! Det är mycket svårt att tolka att det skulle bli något annat 

än avslag när man läser i beredningen; ”kommunen uppfyller dock inte 

de kriterier som använts för att pröva om understödet uppfyller lagens 

avsikt med stöd av denna typ.”  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag tror faktiskt att ltl Tony Asumaa går lite väl långt nu i 

tolkningen av särskilt grundlagen, men även av regeln om att all makt-

utövning ska grunda sig på lag. Det är riktigt. 

Låt mig nu ta ett analogt fall. En betydande del av PAF-medlen under 

de senaste fyra åren har bestått av lånemedel och investeringsmedel, ut-

anför de lagstadgade bidragen inom kultur-, idrotts- och socialsektor. På 

basen av budgetbeslut har tidigare landskapsregeringar betalat ut både 

lån och investeringar, utan att det finns en lag. Vi har åtskilliga fall, både 

när det gäller investeringsinsatser och låneinsatser, där man använder 

sig av att betala ut pengar från landskapskassan utan det finns lag. Hur 

har liberalerna brutet mot den här regeln nu plötsligt?  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Vad gäller beviljandet av särskilt stöd, som det är frågan om här när det 

gäller Sottunga så finns bara 12 a, § som bestämmer att stöd kan ges på 

särskilda villkor. I utskottet har vi erfarit att det inte finns någon laglig 

grund att ge lån, vilket alla medlemmar i finans- och näringsutskottet 

har fått höra.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det är självklart att det ska finnas regler för utbetalning av 

stöd. Det är pengar som försvinner av skattebetalarnas pengar. 

När det gäller lån så har det behandlats på ett annat sätt genom åren. 

Jag nämnde just PAF-medlen, som har betalats utan laglig grund men 

det har funnits ett budgetbeslut som har legat till grund för det. Nu sö-

ker landskapsregeringen återigen hos oss här om budgetbeslut för att 

kunna låna ut pengar. Det är någonting helt annat. Den lagstiftning som 

finns om stöd utesluter ju inte alla andra möjligheter. Den lagstiftningen 

anger att när stöd utbetalas, när skattepengarna försvinner för gott, då 
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ska de här reglerna finnas som ska följas. Det utesluter inte att man kan 

använda sig av andra metoder som man t.ex. gjorde i den förra regering-

en väldigt beredvilligt när det gäller penningautomatmedel.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Fru talman! Jag vill påminna vtm Jansson att vi pratar om moment 

44.05.30, allmänt stöd till kommunerna. I det här sammanhanget vet 

jag inte varför man blandar in PAF-medel i allmänt stöd till kommuner-

na. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Brage Eklund 

Fru talman! Tiden börjar gå mot kväll. Först vill jag yrka på att vi bordlägger 

det här ärendet för fortsatt behandling till den 27 februari på basen av att vi 

har en av våra ledamöter borta från plenum idag. Om det sker en omröstning 

så skulle jag gärna vilja att han var närvarande. 

Nu har det mesta egentligen diskuterats, grunder och varför man ska ge 

stöd till Sottunga och varför man inte ska ge. Det blir kanske mycket en repe-

tition av vad som har sagts tidigare.  

Jag vill åtminstone lite tala om varför jag tog ställning till för att vara med i 

reservationen. Och varför jag anser att Sottunga ska ha stöd enligt den lag 

som ligger till grund för stöd när det gäller särskilda understöd. Stödet bygger 

ju på lagen och lagen är ganska tydlig när den säger vem som fyller kriterier-

na. Många tolkningar har gjorts här och man har refererat till vad som står 

lagen. Det står också; ”när behovet av ekonomiskt stöd bedöms kan även lo-

kala särförhållanden beaktas”. Jag anser att om inte Sottunga uppfyller be-

dömning om lokala särförhållanden så då är det väl ingen kommun som gör 

det.  

När den här lagen blev presenterad så framförde man att Sottunga kom-

mun inte uppfyllde kriterierna och man åberopade att Sottunga inte var så 

belånad jämfört mot andra kommuner som en grund till varför inte Sottunga 

kunde få stödet. Jag delar inte den uppfattningen. Vi har i hörandena fått 

höra om deras situation, deras likviditet och kris och därför har man också 

kommit till landskapet och begärt hjälp.  

Det är klart att man inte ska betala ut sådana här stöd per automatik. Men 

det har visat sig att Sottunga uppfyller alla de krav som landskapet har ställt 

på dem när det gäller en ekonomisk plan och en långsiktig planering på hur 

kommunen ska skötas i framtiden. Det finns inte så många alternativ. Det har 

ju påpekats här hur åldringsvården är. Man skulle ha förutsett hur åldrings-

vården kommer att bli och att det kommer patienter som blir beroende av in-

stitutionsvård. Det kan man inte säga fyra, fem år före. Tyvärr finns det män-

niskor som också faller bort. Det är väldigt svårt att kalkylera hur många som 

kommer in på en institution. 

Det har framkommit i uttalanden och höranden att det finns en rädsla för 

att om man ger Sottunga stöd och inte ett lån så kommer ett pärlband med 

kommuner att ropa på stöd. Varje kommun måste ju göra upp en plan på hur 

man ska hantera de uppkomna situationerna. I och med att man lämnar in en 

ansökan får man ju inte per automatik det stödet. Man ska ju fylla upp krite-

rierna.  
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Landskapsregeringen kommer till lagtinget och begär att det här ska bevil-

jas som ett lån. De kriterier som man nu har använt, när man har gjort avslag 

från landskapsregeringen, är sådana kriterier som egentligen inte är fast-

slagna idag. Men man har använt dem som grund ändå. Det finns inte fast-

slagna kriterier idag på hur man bedömer de här stöden från landskapsrege-

ringen. Jag har sett det att det inte finns så många andra alternativ som man 

kan använda än vad lagen säger. Då anser jag att Sottunga kommun uppfyller 

lagens krav. Jag har gått efter, förutom all annan text, detta som jag just läste 

upp; lokala särförhållanden beaktas.  

En sak som har diskuterats i flera anföranden och repliker är att land-

skapsregeringen nu i kläder sig en bankfunktion. Det är inte förenligt med 

landskapsregeringens verksamhet. Är det så att Sottunga t.ex. skulle ha valt 

att gå till banken först för att finansiera sin verksamhet och efter detta ha 

kommit till landskapsregeringen och anhållit om ett verksamhetsunderstöd 

så då torde man ha uppfyllt de kriterier som ställs för att få det här stödet. Då 

funderar man på om det är någon skillnad i vilken tågordning det sker? För 

Sottunga är ändå i behov av själva stödet. Frågan är väl när man ger stödet. 

De tidigare regeringspartierna kritiserade varandra varför man inte hade 

tagit upp det här problemet tidigare och att det var allmänt känt långt före 

anhållan om stödet kom. Det kan jag väl hålla med om, men jag tycker att 

varken den ena eller den andra av de tidigare regeringspartierna kan frita sig 

den rollen i ett sådant fall. Båda partier har en viss skuld i frågan. Jag tänker 

inte gå in på detaljer angående varför man inte har gjort det. Är det så att 

problemet har varit känt länge och man inte har vidtagit åtgärder så har båda 

en skuld i frågan.  

Det har också påståtts att om man ger ett lån så ger man möjlighet att 

jobba fram en samhällsreform på lång sikt. Visserligen, det är helt klart. Men 

vad är det som hindrar att man inte kan jobba på lång sikt för att man ger ett 

direkt stöd? Det är samma möjligheter. Det här problemet, som man nu påta-

lar att Sottunga har, försvinner inte på ett år. Om man inte får ner sina kost-

nader och får inkomsterna att öka så kommer man väl antagligen med en ny 

anhållan nästa år och då blir den behandlad igen på ett eller annat sätt. Obe-

roende om det blir ett stöd eller ett lån så måste man ändå under tiden jobba 

långsiktigt. Den process som man framhäver här är en långsiktig lösning via 

samhällsreformen. Hur man löser den här problematiken med åldringsvår-

den i Sottunga med en samhällsreform får framtiden visa.  

Det har också nämnts här att ett lån påverkar kommunens balansräkning. 

Man påförs i varje fall ett lån och en ränta börjar ticka så det är en viss skill-

nad. Det är inte en lek med ord som en del säger, utan det är en stor skillnad 

på stöd och lån i det här fallet. Ett lån har man en skyldighet att återbetala, 

såvitt det inte tas ett annat beslut. Man har påstått från regeringshåll att det 

ska man åtgärda när samhällsreformen är klar. Men det finns inte heller 

några löften om att lånet ska omvandlas till ett stöd, utan det är en möjlighet. 

Det kan ju sluta med att det här lånet som man har fått blir ett bestående lån 

och att man får börja betala tillbaka. Det finns ju ingenting som säger någon-

ting annat, i sådant fall ska det tas ett nytt beslut. 

Med dessa ord är jag klar med mitt inlägg i den här debatten.  
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Vtm Gunnar Jansson 

Tack, fru talman! Det intressanta i denna tilläggsbudget är onekligen det som 

andra talare här har rört vid; Ålands industrihus Ab och dess tillstånd. Det är 

en mycket komplicerad fråga och den har debatterats för lite. Ltl och kollegan 

Mats Perämaa berörde frågan och den har berörts också från annat håll. Frå-

gan förtjänar att belysas ytterligare. Jag har förstått att kollegan Anders Er-

iksson, som är förhindrad att närvara idag, också visar intresse för frågan. Av 

de skäl som ltl Brage Eklund begärde bordläggning av detta ärende till freda-

gen gör att jag stöder hans förslag om bordläggning av ärendet, betänkandet 

över första tilläggsbudgeten. 

Sedan vad gäller den fråga som skymmer all sikt så är det naturligtvis skäl 

att återkomma. Den frågan reser många principiellt viktiga frågor de facto. 

Det ekonomiska förhållandet mellan landskapet och riket, förhållandet mel-

lan landskapet och kommunerna på Åland och vem som bär ansvar för vad. 

Sådana små ord som kan, som har varit föremål för ingående tolkning här, 

har också ett stort intresse.  

Låt oss bara i det här skedet konstatera att det primära ansvaret för kom-

munernas väl och ve ekonomiskt, ekologiskt och i övrigt, som det står i kom-

munallagen, vilar på kommunmedlemmarna själva. Det sekundära ansvaret 

för dessa förhållanden i våra kommuner vilar på landskapet Åland. Och det 

yttersta ansvaret för alla kommuner i Finland vilar på republiken Finland, 

också de åländska kommunerna. Det här låter lite överraskande, men det föl-

jer faktiskt av suveränitetsdefinitionen. 

Jag ska utveckla de här synpunkterna lite närmare i ett annat samman-

hang, eftersom reglerna är sådana att ärendet kommer att bordläggas. Det 

som vi kan tvista om är tidpunkten för bordläggningen. Jag stöder ltl Eklunds 

förslag. 

Det handlar ju om Rule of law, något som jag uppehöll mig ganska mycket 

vid i början på 90-talet. Jag tyckte mig skönja en viss förståelse för sättet att 

tänka då. Jag hoppas att inte all förståelse nu ha grumlats, utan att det finns 

någonting, åtminstone lite, kvar av den normbundenhet som de facto måste 

vila över all offentlig maktutövning. 

Det sägs i lantrådets Gunells regeringsprogram, som ltl Asumaa citerade, 

”all offentlig maktutövning måste regleras”. Det är en ganska brutal beskriv-

ning. Normalt brukar man i grundlagar beskriva det som; ”all offentlig makt 

utgår ifrån folket och den ska utövas under lagarna”. Där vill jag kraftfullt 

invända mot en del, som jag hoppas är uttalade åsikter i stridens hetta, som 

säger att det som inte är förbjudet är tillåtet. Det kan det aldrig vara i offent-

lig maktutövning. Det kan det aldrig vara i korporationer. Den makten har 

bara vi som individer, den följer av den mänskliga integriteten att vi själva 

bestämmer vad vi vill göra eller underlåta att göra. Vi, i det här fallet som re-

presentanter för Ålands lagting, eller andra representanter som representerar 

det offentliga, måste se till att all verksamhet sker under lagarna. Brist på re-

gelverk gör inte att man gör hur man vill. Jag hoppas att det blir klart att den 

grundläggande skillnaden som träffar oss alla i å ena sidan vår egenskap av 

människor, å andra sidan vår egenskap av representanter i korporationer, i 

kollektiv. 

Detta och mycket annat vill jag, fru talman, återkomma till efter bordlägg-

ningen. 
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Talmannen 

Ärendet kommer att bordläggas eftersom ltl Brage Eklund, understödd av ltl Gunnar 

Jansson, har föreslagit att ärendet ska bordläggas till plenum den 27 januari. Önskar 

någon uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet bordläggs till fredagen den 27 januari. 

På talarlistan finns ännu vtm Roger Jansson som får tillfälle att yttra sig. 

Vtm Roger Jansson 

Fru talman! Det är alltid bra att sova på saken. Den här bordläggningen ger 

nu den möjligheten för oss alla, till och med två nätter möjliggörs här och det 

är bra. Jag hoppas ändå att allt som har sagts här idag inte ska upprepas.  

Jag har många synpunkter på den reservation som är inlämnad och det vet 

reservanterna eftersom jag var med i utskottet och diskuterade reservationen. 

Det blev en bra konstruktiv diskussion till den delen och några smärre för-

ändringar. Jag ska bara ta upp två saker i mitt anförande nu.  

Först vill jag säga att Sottunga är i en likviditetskris, det är en mindre kris 

än vad andra kommunerna är i. Kökar och Kumlinge är i ekonomiska kriser 

och flera kommuner är i ekonomiska kriser. Det beror särskilt på att man har 

en olycklig befolkningsutveckling och en utveckling mot en ännu mer negativ 

befolkningspyramid. Det viktiga för oss politiker är nu att starta åtgärderna 

för detta.  

I den förra regeringens program vill jag minnas att det fanns med, det 

fanns åtminstone redovisat under resans gång att det skulle göras. Nu kom-

mer vi igång, förhoppningsvis under 2012, som den här regeringen har lovat. 

Men vi får nog säkert ligga på dem så att det ska bli en snabb process. Men 

processen kan egentligen inte vara snabb eftersom det är så många som be-

rörs. Men ju senare man startar ju långsammare blir det och ju smärtsam-

mare blir det under resan för dem som inte klarar sig ekonomiskt, särskilt för 

dem som inte får den service som vi har lagstadgat. Det är ett växande pro-

blem i vårt samhälle, alldeles särskilt när det gäller den sociala lagstiftningen.  

Så till reservationen där reservanterna skriver beträffande Sottunga kom-

muns anhållan om särskilt stöd: ”Sottunga kommun har samtidigt, enligt 

vår uppfattning, fråntagits sina rättigheter att besvära sig mot landskaps-

regeringens beslut i detta ärende”. Det här har vi ju diskuterat här i repliker 

och det ska därför rimligen vara klart. Men jag hör på mina vänner i libera-

lerna att flera av er vidhåller att man har fråntagit Sottungas rättigheter att 

besvära sig. Hur mycket jag än tänker och hur mycket jag än tar fram mina 

erfarenheter från landskapsstyrelsetiden så kan jag inte förstå det här reso-

nemanget. Sottunga kommer att få de här pengarna som de behöver för det 

som sägs vara för åldringsvårdens del. De kommer att ha euron för det, så där 

ser jag inte problemet heller. Det är inte någon skillnad till den delen om 

pengarna är lånemärkta på basen av ett avtal eller om de är beviljade på 

grund av landskapsregeringens prövning så som stöd, enligt lag.  

Jag har förstått att beslutsgången är på det sättet att när den nya land-

skapsregeringen fick det här på bordet så diskuterade man situationen. Från 

förvaltningens sida sade man att de här kriterierna inte var uppfyllda. Det 

känner säkert ltl Perämaa till eftersom han fick samma information när han 

var finansminister, enligt uppgift. Då funderade naturligtvis landskapsrege-

ringen hur de då skulle hjälpa Sottunga? Man tittade i verktygsboxen, såg hur 

man hade gjort tidigare i likartade sammanhang och funderade på vad man 

kunde göra i den här situationen. Landskapsregeringen tyckte också att man 
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skulle beakta det som ska hända framöver som berör Sottunga kommun men 

också de övriga 15 kommunerna. Det var ett klokt sätt att tänka.  

Man konstaterade att man inte kunde ge ett likviditetslån till kommunen 

utan fullmakt från lagtinget. Jag återkommer senare till skillnaden mellan lag 

och budgetbeslut i de här fallen när det gäller lån. Därför vände man sig till 

lagtinget för att få en möjlighet att betala ut ett likviditetslån.  

Sedan när det här blir klart i lagtinget och vi har beviljat fullmakten så 

kommer landskapsregeringen att ta upp Sottunga kommuns anhållan om ex-

tra stöd. Jag antar att man kommer att avslå anhållan, meddela Sottunga 

kommun detta och Sottunga kommun får då besvära sig mot beslutet om 

man så vill. Det är den juridiska förvaltningsgången. Sedan kommer land-

skapsregeringen samtidigt att meddela Sottunga att man vill inleda förhand-

lingar om avtal på ett lån. Allt detta är fullständigt lagligt, rimligt och bra för 

Sottunga kommun.  

Ännu har det inte kommit fram i den här diskussionen att dessa stödkrite-

rier ändå uppfylls, de kriterier som finansavdelningen menar att inte är upp-

fyllda, så då får väl landskapsregeringen ta det på bordet och diskutera om 

man i alla fall ska ge ett lån.  

I framställningen står; ”landskapsregeringen föreslår att kommunen kan 

beviljas ett stöd i form av lån som i ett senare skede kan omvandlas till 

samarbetsunderstöd och eller särskilt understöd”. Detta har behandlats i fi-

nansutskottet som har skrivit ett betänkande och som är det beslutsunderlag 

som lagtinget har att ta ställning till på fredag. På sidan två år har utskottet 

skrivit en text om denna fråga. Läs den! Det är den texten som vi ska god-

känna på fredag. Dessutom klämmarna; ”att lagtinget antar landskapsrege-

ringens förslag till andra tilläggsbudget för år 2011”. Det är alltså siffersta-

ten som kommer att klubbas av talmannen på fredag. Den andra klämmen; 

”att lagtinget beslutar att andra tillägget till budgeten för år 2011 ska till-

lämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut”. När det gäller 

det här lånet, en fullmakt. När det gäller de övriga summorna så följer de sär-

skilda regelverk som finns för dem. Detta om den första punkten 

Den andra punkten är på sidan två i reservationerna där man skriver: ”Un-

der utskottsbehandlingen har vi erfarit att det inte finns något lagstöd för 

givande av landskapslån till kommuner”. Det är ett korrekt konstaterande. 

Frågan är bara behövs det? Den frågan måste vi svara på här. Utskottet har 

för sin del svarat på frågan; det behövs inte. Det är också den uppfattning 

som jag delar. Vi har i vår verktygsboxs historia massor med exempel på 

detta. Jag nämnde här i en replik med kollegan Asumaa de betydande belopp 

och åtskilliga miljoner som under den senaste fyraårsperioden har betalats 

och använts i PAF-medel för olika ändamål, investeringsändamål och vissa 

lån, utan lagunderstöd. Jag kan fortsätta, i landskapets bokslut är det nästan 

1 miljon i ränteinkomster. Varifrån kommer de? En stor del kommer från de 

lagbundna lånen för bostadslån. Men det finns också en hel del andra lån som 

resulterar i ränteintäkter.  

Jag hoppas att vi kan vara överens om att när det gäller att betala ut stöd, 

att betala ut pengar som försvinner ur skattebetalarnas penningpung så er-

fordras alltid lagstiftning. Det är klart. För lån räcker som hittills budgetbe-

slut. Men, kära vänner, det är bra om man har en reglering av lån också i 

landskapslag. Därför måste vi titta på PAF-lånen så att vi tillser att de också 

finns i landskapslag. Nu är det här mera ett tillfälligt lån. Men det kan ju upp-
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stå genom åren framöver att många kommuner hamnar i likviditetskris och 

behöver hjälp med lån. Våra vänner säger då här att kommunerna ska gå till 

banken. Ja, banksystemet är huvudsakligen i vår värld uppbyggt för den pro-

duktiva sektorn, privat sektor och deras produktionsapparater och finansie-

ring, inte primärt för att finansiera offentlig sektor. Offentlig sektor finansie-

ras primärt med avgifter och skatter. Det finns sådana ekonomer som har 

tyckt att det är väldigt bra när offentlig sektor lånar. Man har tyckt att det har 

varit ett politiskt instrument för att jämna ut ekonomin mellan åren. Nå, vi 

har sett vad det har resulterat i; överskuldsättning för offentlig sektor. Det är 

bra att det har kommit nu så att folk ser nackdelarna med det. Till exempel 

Mariehamns stad lånar betydligt till äldreomsorgen i kommunen, vilket inte 

Sottunga har gjort ännu. Mariehamns stad och Kumlinge kommun lånar och 

lånekostnaderna motsvarar idag en halv procent på skatten, kanske till och 

med mera, som kunde användas till äldreomsorgen istället för att bära det till 

bankerna. Nu kom jag lite utanför ämnet i mitt engagemang.  

Det har sagts att lånen måste ges ut till marknadsmässiga villkor och då 

har man hänvisat till EU-regelverket. Jaha! EU-regelverket gäller konkur-

rensutsatt sektor. När landskapet ger stöd, lån och bidrag till konkurrensut-

satt sektor så ska man följa de reglerna. Kommunerna är inte en konkurrens-

utsatt sektor. Min uppfattning är att EU-reglerna inte gäller landskapets stöd 

till kommunerna, allra minst för åldringsvården, möjligen om kommunerna 

har sysslat med affärsverksamhet. Min uppfattning är att landskapsregering-

en kan besluta om att räntan är noll och amorteringen är noll. Då drabbas 

inte Sottunga kommuns driftsbudget alls av det, om vi nu ska hänvisa till EU 

regelverket. Finansministern, det var inget förslag till räntenivå och inte hel-

ler till amorteringsfrihet, men det är fullt möjligt. 

Avslutningsvis, det som lagtinget nu ska besluta om är klämmen och texten 

i finansutskottets betänkande. Den text som landskapsregeringen i sin fram-

ställning har levererat är landskapsregeringens och den texten godkänner vi 

inte. Vi godkänner sifferstaten i klubbslag från talmannens sida och sedan 

motiveringarna i finansutskottets betänkande.  

Att här stå och påstå att vi godkänner landskapsregeringens tolkning av att 

kriterierna för detta särskilda stöd inte är uppfyllda är ett missförstånd. Lag-

tinget godkänner inte den tolkningen i och med det beslut som vi på fredag 

avser att ta. Tack. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Det ekonomiska förhållandet mellan landskapet och 

kommunerna är i lagreglerat, som jag nämnde i anförandet. En avgö-

rande faktor i hela systemet med Rule of law är att lag reglerade i aktivi-

teter i samhället baserar sig på lag. Det går inte, såsom kollegan nyss 

nämnde här, att där lag finns där tillämpar man den, men om man be-

höver göra något annat så hoppar man över lagen och gör en annan kon-

struktion. Det är att gå utanför Rule of law. Man gör inte så i en norm-

bunden samhällsordning. Jag vill inte bara tala om förvaltning utan om 

hela samhället. Antingen har man en lag, reglerad ordning, och då följer 

man den. Är inte lagarna tillräckliga så anpassar man lagstiftningen ef-

ter de politiska måste mål som man ställer upp. Man kan inte på det här 

sättet bara sätta lagen åt sidan och göra något helt annat. Det är främ-

mande för hela idén med Rule of law. 
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Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag vill påstå att detta är en övertolkning av verkligheten i 

vårt land och av det som grundlagen i Finland resulterar i. Jag försökte 

göra ett överslag i vår gula budget för 2012 på hur mycket av dessa utbe-

talningar som vi ska göra på 300 miljoner som är lagbundna. Jag kom 

till 70 procent. En tredjedel skulle då vara icke reglerade i lag. Det där 

kan man ha olika uppfattningar om.  

Jag gör i alla fall noteringen att när det gäller statsbudgeten så är det 

samma förhållande. Åtskilliga anslag finns inte tydligt och klart lagre-

glerade. Vissa grundar sig indirekt på lag som till exempel resultatet av 

avtalsrörelser osv. Men det finns inte exakt angivet i budgeten. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Det förefaller som vi talar förbi varandra. Jag upprepar; 

det ekonomiska förhållandet mellan landskapet och våra kommuner på 

Åland är reglerat huvudsakligen i landskapslagen om landskapsstöd till 

kommunerna. Det finns andra områden. 

Idén med hela systemet med Rule of law, enligt 2 § i grundlagen är att 

där en sektor är lagreglerad så där ska lagreglering gälla fullt ut. Det bry-

ter mot hela principen av Rule of law att man tillämpar lag där det pas-

sar och där det inte riktigt passar så tillämpar man något annat. Eller 

som i det här fallet; man går in på en helt annan sektor, ett lagområde 

som överhuvudtaget inte underlyder lagtinget dvs. banklagstiftning. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Kollegan Gunnar Jansson vet mycket väl att vi inte går in på 

banklagstiftning. Det var nästan ett fult påpekande, åtminstone till mig. 

Här är det frågan om lån av landskapets medel. Vi har vi åtskilliga ex-

empel på att lån har beviljats utan lagstöd. Jag nämnde själv penningau-

tomatmedlen. Den finten går jag inte på. 

Däremot stöd till kommunerna, pengar som de får och inte behöver 

betala tillbaka är lagreglerat och följer därför lag. Däremot finansie-

ringslån, andra typer av lån och möjligen också något annat stöd som vi 

kan ge i form av personella insatser, t.ex. att vår personal hjälper kom-

munerna, är alltså inte lagbundet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Vtm Jansson sade att räntan skulle vara noll. Men då 

blir det ju ett bidrag. Det blir ju en konkurrens mot bankerna som vill ha 

räntor på sina utlånade pengar. Det här är inte bra. Jag skulle gärna vilja 

höra lite bättre förklaringar. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag har alltså inte sagt att räntan ska vara noll. Jag sade att 

räntan i förhållande till EU:s reglering kan vara noll, eftersom det inte är 

frågan om lån till en konkurrensutsatt verksamhet. Det är alldeles riktigt 

att noll ränta skulle innebära en mera tydlig form av stöd. Då kommer vi 

fram till behovet av lagstiftning eftersom det då kan bli olika behandling 

av olika kommuner. I en sådan situation är det naturligtvis olyckligt att 
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ha en ränta på noll. Det betyder nog i praktiken att man förbinder sig att 

även ge till andra kommuner en ränta på noll och kanske amorterings-

fritt. Jag varnade finansministern lite för att gå på det här alternativet 

som en möjlighet i förhållande till EU-regleringen. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Inte ska ju landskapet med samhällsmedel låna ut 

pengar och konkurrera med bankerna. Det ska inte vara så. Bankerna 

ska sköta sin bit.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Nåväl, nu börjar en liberal ltl Torsten Sundblom här bli rik-

tigt moderat! Det där har vi påstått i samband med bostadslånefinansie-

ringen under decennier. Men det har liberalerna sagt nej till. Liberalerna 

anser att landskapsregeringen ska fungera som bank när det gäller bo-

stadsbyggandet i landskapet. Man har till och med lagstiftat om den 

möjligheten. Det var nog verkligen en olycklig jämförelse och en olycklig 

replik till en sann moderat.  

Talmannen 

Ärendet bordläggs till fredagen den 27 januari 2012. 

Plenum slutar   

En frågestund hålls nu på fredag den 27 januari klockan 09.30. Nästa plenum hålls 

samma dag klockan 10.30. Plenum är avslutat. 
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Frågestunden börjar 

1 Frågestund enligt 35 § i arbetsordningen  

(F 1/2011-2012) 

Frågestund hålls nu enligt 35 § i arbetsordningen. Till frågestunden har följande lag-

tingsledamöter enligt 35 § i arbetsordningen anmält att de önskar ställa en fråga: lag-

tingsledamöterna Gunnar Jansson, Sara Kemetter, Anders Eriksson, Katrin Sjögren, 

Axel Jonsson, Mats Perämaa, Brage Eklund, vtm Viveka Eriksson, lagtingsledamöterna 

Torsten Sundblom och Tony Asumaa. 

Talmannen avgör vem som ges ordet för att ställa en fråga och har rätt att förklara frå-

gestunden 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 ut-

tala 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 hon/han anser den 

ställda frågan tillräckligt belyst.  

Vicetalman Gunnar Jansson, varsågod. 

Vtm Gunnar Jansson 

Tack fru talman! Jag riktar min fråga till vicelantrådet Nordlund och den gäl-

ler sjöfartspolitik.  

Fru talman! Enligt landskapsregeringens regeringsprogram avser rege-

ringen att uppnå en betydligt bredare åländsk lagstiftning och förvaltnings-

behörighet inom sjöfartsnäringen. Hur långt har de här åtgärderna kommit? 

Kan vicelantrådet antyda ungefär inom vilka rättsområden en sådan här 

kompetensöverföring avser att ske?  

Vicelantrådet Roger Nordlund 

Fru talman! Nu har jag inte handlingsprogrammet framför mig. Men om jag 

minns diskussionerna och även skrivningarna i handlingsprogrammet så sägs 

det där att vi på sikt ska uppnå en bredare behörighet också inom sjöfartsom-

rådet.  

De kortsiktiga målsättningarna är nog snarare att trygga den sjöfart vi har 

bl.a. genom att få en förbättrad tonnageskattelagstiftning ikraft från början 
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på mars. Det finns en färdig proposition som ska gå igenom riksdagen för-

hoppningsvis i en snabb behandling redan under mars månad.  

Sedan har vi också andra frågeställningar som hänger ihop med sjöfarten 

bl.a. hur man ska se på snuset och vilka möjligheter som det finns att sälja. 

Det kanske mera har att göra med färjerederierna som trafikerar. 

Det finns naturligtvis en långsiktig vision om Åland som är en sjöfartsnat-

ion. Sjöfarten är fortsättningsvis vår viktigaste basnäring, även om dess rela-

tiva andel av bruttoregionalprodukt har minskat. Det är utan tvekan så att 

Åland är det autonoma område inom Finland som har den största kompeten-

sen när det gäller sjöfart. Då tänker jag på de rederier som finns etablerade 

här på Åland.  

Långsiktigt är det naturligtvis intressant att se hur andra nationer har ut-

nyttjat sina autonomier för att på olika sätt kunna främja sina sjöfartsnäring-

ar. Det är det arbetet som vi ska göra och se om vi där kan hitta några möjlig-

heter i samverkan med statsmakten. Vi vet mycket väl att vi inte kommer nå-

gonstans om vi inte kan hitta en samsyn och hitta någonting som är gemen-

samt bra för Finland. 

Vtm Gunnar Jansson 

Tack, fru talman! Onekligen går den reform av tonnagebeskattningen, som 

föredras för republikens president idag, långt i en europeisk jämförelse, lik-

ställd med både Storbritannien och Nederländerna. I ljuset av regeringspro-

grammet återkommer jag till ursprungsfrågan; skulle i så fall en lagreform på 

Åland gå ännu längre än vad den nuvarande tonnageskattefrågan avser? För-

står jag vicelantrådets svar rätt, för att göra Åland attraktivt så borde land-

skapslagstiftningen gå ännu längre än vad den planeras i riket?  

Vicelantrådet Roger Nordlund 

Det kan jag inte ge ett klart svar på. Jag tycker att det som görs nu är ett klart 

framsteg, om det blir bättre förutsättningar för vissa åländska fraktrederier 

att fungera. Jag vill ge en eloge till den föregående landskapsregeringen för 

att man har varit med och gjort ett bra grundarbete. Den frågan håller på att 

gå i mål nu. 

Det har också skett någon slags uppmjukning när det gäller den hårda atti-

tyden från att det bara ska vara finska besättningar. Man förhandlar nu från 

fartyg till fartyg, också inom fraktsidan lyckas man förhandla sig fram till en 

viss blandbesättning som gör att det blir allt mer konkurrenskraftigt att också 

fungera under finländsk/åländsk flagg när det gäller fraktsjöfarten.  

Vi ska nu avvakta och se hur de här sakerna utvecklas, hur de landar och 

sedan kan vi se om det finns ytterligare saker som vi kunde göra med eventu-

ellt mera åländsk behörighet. Det sker, de facto, en viss positiv utveckling på 

det här området nu.  

Vtm Gunnar Jansson 

Fru talman! Jag tackar vicelantrådet för dessa svar. De är onekligen förhopp-

ningsfulla. Hänvisningar till de förhandlingar som har utförts är onekligen 

viktiga. Jag undrar om vicelantrådet Nordlund kan upplysa oss här lagtinget 

huruvida branschens parter har medverkat i skrivningen här i regeringspro-

grammet? Står sjöfartsbranschens fackföreningar, arbetsgivare och arbetsta-

gare, bakom den här skrivningen i regeringsprogrammet?  
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Vicelantrådet Roger Nordlund 

Fru talman! Våra skrivningar i regeringsprogrammet är naturligtvis fram-

tagna i samarbete mellan de fyra samarbetande regeringspartierna. Vi för 

kontinuerliga diskussioner med representanter från både rederierna och ar-

betstagarna. Det är en naturlig process. Men vi har inte begärt att få ett god-

kännande av dessa skrivningar av någondera parten. Det är en politisk vision 

som vi försöker stadfästa i samband med det här. 

Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga, det som jag sade inledningsvis, att 

som politiker ska man ha visioner, men man måste också arbeta med verklig-

heten. Verkligheten som vi arbetar med nu är tonnageskattelagstiftningen 

och snuset. Arbetstagarorganisationen jobbar mycket med att få större kon-

kurrenskraft genom mera blandbesättning också på finländska/åländska 

flaggade fartyg för att göra dem konkurrenskraftiga så att man kan stanna 

kvar under vår regi.  

Talmannen 

Nästa fråga går till ltl Sara Kemetter, varsågod.  

Ltl Sara Kemetter  

Tack, fru talman! Jag riktar min fråga till lantrådet Gunell. Det gäller hennes 

representationsresa till Amerika.  

Jag är lite intresserad av din resa till Amerika och ifall Ålandslösningen 

kom fram under lantrådets besök i New York? 

Lantrådet Camilla Gunell 

Tack för den frågan. Det berättar jag förstås mycket gärna om. Åland och 

Ålandsexemplet var aktuellt i New York i FN under veckan på två sätt. Dels 

fanns det en utställning i FN:s huvudbyggnad som bl.a. jag var med och in-

vigde. Dels var det ett seminarium som ordnades av två beskickningar vid 

FN; Finland och Indonesien tillsammans med internationella Fredsinstitutet. 

Konferensen hette ” Lessons from the Past, Challenges for the Future” och 

handlar om två lösta konflikter; Åland och Aceh och sedan två vidare utma-

ningar; Irak och Abyei en region i Sudan.  

Det som förvånade mig var ändå vilket stort intresse det fanns att lära sig 

mer om Ålandsexemplet. Det var inte bara ett vänligt bemötande utan det 

fanns ett verkligt genuint stort intresse, särskilt bland regioner som själva har 

den här problematiken och där man försöker hitta lösningar på konflikter.  

Ltl Sara Kemetter  

Fick lantrådet några nya intressanta kontakter som skulle kunna gynna 

Åland? 

Lantrådet Camilla Gunell 

Vi fick många nya kontakter. Sådana länder och regioner som själva har en 

minoritet eller en etnisk territoriell konflikt av något slag visade ett väldigt 

stort intresse att få lära känna Ålandsexemplet bättre. Det var ett stort in-

tresse inte bara för den lösning som fanns från 1921 utan även hur självstyrel-

sen fungerar idag och vilka institutioner som har utvecklats under de här 90 

åren.  

Det var ett seminarium också för tio år sedan vid FN. När självstyrelsen 

fyller jämt förefaller det som om man ändå lyfter Ålandsexemplet på den här 

internationella arenan. 
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Det fanns också sådana som ville ha vidare information om olika delar av 

självstyrelsesystemet för att lära känna dem bättre. 

Talmannen 

Tiden är ute!    

Ltl Sara Kemetter  

Jag har inte några fler frågor. Jag tackar för det här. 

Talmannen 

Följande fråga ställs av ltl Anders Eriksson, varsågod. 

Ltl Anders Eriksson 

Jag får besvära lantrådet att stanna kvar. Jag har också en fråga som lite be-

rör det här. 

I regeringsprogrammet står det så här: ”arbetet med en ny självstyrelselag 

för Åland inleds i enlighet med den parlamentariska gruppens förslag. Re-

formen påbörjas med målet att det nya självstyrelsesystemet ska vara klart 

att tas i bruk 2022”. Att det så kallade målet är att det skulle ta 29 år innan vi 

har en ny självstyrelselag tycker jag är ytterst håglöst och handlöst. 

Vidare i regeringsprogrammet står det; ”en arbetsgrupp bestående av po-

litiker och tjänstemän från Åland och riket ska bildas för att ta fram en ny 

självstyrelselag för Åland i form av en ramlag.” Om jag har förstått det rätt 

så har det inte hänt någonting när det gäller den biten. Därför är min fråga; 

vad är tidtabellen i denna viktiga fråga? Vilka strategier har landskapsrege-

ringen för att komma framåt med de finska myndigheterna när det gäller att 

få dem övertygade om ramlagens fördelar? Det är ju nu som det verkliga ar-

betet börjar.  

Lantrådet Camilla Gunell 

Jag tackar för den aktuella och intressanta framtidsfrågan. Det som står i re-

geringsprogrammet bedömer landskapsregeringen att är en realistisk tidta-

bell. När vi tittar bakåt har förändringarna av självstyrelselagen varit långt 

utdragna historier. Vår önskan och förhoppning i den här processen är att det 

är viktigt att man är med från politiskt håll och diskuterar både form och in-

nehåll från början. Det handlar inte bara om en justering av befintlig självsty-

relselag utan egentligen ett regimskifte, en större förändring. Därför är jag 

glad att minister Anna-Maja Henriksson, på vars bord det här ärendet ligger, 

ändå är öppen för att det ska behandlas på politisk nivå. Hon har meddelat 

mig att en arbetsgrupp på den finländska sidan kommer att bildas inom feb-

ruari. I den gruppen kommer det att finnas politisk representation från rege-

ringens partier.  

Frågan är aktuell och går vidare enligt vad minister Henriksson säger. 

Även den aftonskola som vi från åländsk sida har önskat ha i det här ärendet 

kommer upp till diskussion och kommer förhoppningsvis att hållas här i slu-

tet av våren.  

Ltl Anders Eriksson  

Det är bra att minister Henriksson är öppen för diskussion, men därifrån är 

steget långt till att det ska hända någonting. 

Tittar vi på ramlagsbetänkandet så innehåller det en väsentlig utveckling 

av den åländska självstyrelsen. En utveckling som jag tror att de finska myn-
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digheterna kommer att bromsa många gånger. Därför tror jag att det är vik-

tigt att landskapsregeringen också har en strategi, vilken var min huvudfråga. 

Vilken strategi har landskapsregeringen för att komma vidare med det här?  

Det har visat sig att det internationella kortet är någonting som brukar bita 

om inget annat hjälper. Som vi hörde i tidigare fråga så utnyttjades Åland ny-

ligen i ett led i Finlands kampanj för att få en plats i FN:s säkerhetsråd. Det är 

tyvärr alltför vanligt att de åländska företrädarna bara nöjer sig med att få 

vara med och att det inte kommer ut så mycket.  Om landskapsregeringen 

hade haft en strategi så hade man antagligen sagt; ” ja, det här medverkar vi 

gärna till men då vill vi i så fall få förpliktelser från den finska regeringen att 

det också händer något med ramlagsarbetet”. Diskuterades någonting sådant 

överhuvudtaget?  

Lantrådet Camilla Gunell 

Landskapsregeringens strategi är att samverka med regeringen om att nå må-

len. Att hota eller bedriva någon slags kohandel med regeringen tror jag inte 

är den rätta strategin. Det här måste naturligtvis ske i dialog och förankring 

där två parter, den finländska regeringen och den åländska regeringen, till-

sammans ska föra den här frågan framåt.  

Jag vill absolut hävda att vi från åländsk sida, och jag själv, på något vis 

känner mig utnyttjad i Finlands syfte att få en plats i säkerhetsrådet. Vi har 

också ett eget intresse av att lyfta upp Ålandsexemplet på den internationella 

arenan. Jag hoppas att vi ska kunna göra det mycket mera de kommande 

åren.  

Ltl Anders Eriksson 

En strategi som går ut på att samverka är givetvis bra, vi är två parter. Men 

samverkar man så tycker jag inte att man hotar om vi från åländsk sida också 

framför synpunkter och inte bara tar det som serveras. 

Jag blev väldigt förvånad när jag läste en insändare som riksdagsledamot 

Nauclér, som förstås var med på resan, skrev. Hon skrev så här; ” som ett led i 

Finlands kampanj för att få en plats i FN:s säkerhetsråd arrangeras det här 

seminariet.” Det stod också; ”den erfarenhet Finland har av 90 års existens 

med ett autonomt område inom sina gränser ansågs så värdefull att de 

skulle kunna bidra förhoppningsvis inte bara till Finlands möjligheter att få 

en plats i säkerhetsrådet, utan också för att lösa några av alla de svåra kon-

flikter som FN ständigt sysselsätter sig med ”. Nu ansvarar givetvis inte 

lantrådet för riksdagsledamoten, vilket jag är fullständigt medveten om. Men 

jag tror att det visar lite på hur den åländska delegationen ser på den här sa-

ken. Vi pratar alltid om Ålandsnyttan med sådana här resor. Vad var den 

konkreta Ålandsnyttan och vad är strategin när det gäller att utveckla själv-

styrelsen? 

Lantrådet Camilla Gunell 

Seminariet i FN hölls också för tio år sedan när självstyrelsen fyllde 80 år. Nu 

hölls seminariet när självstyrelsen fyller 90 år. Förhoppningsvis ska det hållas 

ett ännu större seminarium när vi fyller 100 år. Det är väl inte enbart i det 

syfte som det här seminariet hölls. Det är väl för att lyfta upp olika typer av 

lösta konflikter i världen för att som inspiration kunna hjälpa andra. Jag ser 

också att det är Ålands strävan och Ålandsnyttan att synas på en internation-

ell arena. Jag hoppas att vi ska kunna lyfta det här arbetet ytterligare de 
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kommande åren tillsammans med Finland och tillsammans med Sverige. Det 

är absolut min förhoppning. Ålandsnyttan kommer också att bli konkret, vi 

kommer att få besökare som kommer till Åland och på plats och ställe stude-

rar Ålandsexemplet. 

Talmannen 

Följande fråga ställs av ltl Katrin Sjögren, varsågod. 

Ltl Katrin Sjögren 

Fru talman! Jag vill gärna ställa en fråga till infrastrukturminister Veronica 

Thörnroos. 

Klockan 14 fredagen den 13 januari sändes ett nationellt nödmeddelande 

ut endast på finska. Det strider mot språklagen och är i sak ett mycket allvar-

ligt övertramp. Vad har landskapsregeringen vidtagit för åtgärder? 

Minister Veronica Thörnroos 

Tack talman! Jag delar helt ltl Katrin Sjögrens oro och bestörtning över att 

man i det åländska landskapet sänder ut ett nödmeddelande på finska när det 

rör skottlossning utanför Jyväskylä.  

Väldigt många, även i min egen bekantskapskrets, blev upprörda över det 

inträffade eftersom det första inledande meddelandet var på svenska. I det 

första meddelandet talade man om att man skulle stanna vid radion och att 

det skulle komma ett nödmeddelande. Sedan kom ett nödmeddelande på 

finska. Alla har inte förmånen, förmågan eller vilja att kunna förstå språket. 

Jag delar den oro som ltl Katrin Sjögren har.  

Det här ärendet har inte hanterats av mig eller min tjänsteman, utan av 

förvaltningschef Arne Selander, om jag minns rätt. Jag kan inte ge några 

mera detaljer exakt hur landskapsregeringen har agerat i frågan. 

Ltl Katrin Sjögren 

Fru talman! Jag tycker att det skulle ha varit absolut korrekt och helt på sin 

plats att den politiska landskapsregeringen också skulle ha reagerat. Man 

skulle omedelbart ha skickat ett officiellt meddelande till riksmyndigheterna, 

att det är totalt oacceptabelt. 

Om jag är rätt underrättad så finns det ett lagförslag, som förväntas träda i 

kraft om några år, som säger att nödmeddelanden ska finnas på både svenska 

och finska. Meningen är att nödcentralsverket ska ansvara för översättning-

en. I dagens läge ansvarar den enskilda myndigheten, som vill skicka ut ett 

meddelande för översättning och sedan vidare till radion. Den nya lagen före-

slår att det ska gå via nödcentralsverket och att det alltid ska finnas på två 

språk. Det har inte fallit i så god jord. Nödcentralsverket är emot förslaget. 

Men nu håller det här förslaget på att processas. Vad har landskapsregering-

en för strategi att bevaka ärendet? 

Minister Veronica Thörnroos 

Tack, fru talman! Jag kan inte i detalj redogöra för landskapsregeringens 

strategi eftersom det här ärendet inte finns i min ministerportfölj. Det är inte 

jag som är ansvarig för ärendet. Därför känner jag inte exakt till hur detaljer-

na ser ut. Om jag är rätt informerad så ligger ärendet på kansliminister Gun-

Mari Lindholm. 
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Ltl Katrin Sjögren 

Ska jag uppfatta saken som att det är oklart vem som har ansvar över frågan? 

Är det infrastrukturministern, är det en kommunikationsfråga, eller är det en 

fråga för inrikes ansvariga? Det har tydligen inte diskuterats i landskapsrege-

ringen. 

Minister Veronica Thörnroos 

Tack, fru talman! Jag kan lugna ltl Katrin Sjögren på den punkten. Land-

skapsregeringen har ärendet under beredning. Men det ligger inte på mitt 

bord, ärendet ligger på kansliminister Gun-Mari Lindholm. Det är hon som 

har hand om ärendet, det är hon som har haft de inledande diskussionerna 

och ärendet processas där. 

Talmannen 

Följande fråga ställs av ltl Axel Jonsson, varsågod.  

Ltl Axel Jonsson 

Jag ber att få rikta min fråga till näringsminister Karlström. 

I regeringsprogrammet pratar man om en kraftsamling för tillväxt och det 

är vackra ord minsann. Det är självfallet positivt och en förutsättning att 

landskapsregeringen har den här insikten för det är absolut nödvändigt och 

akut. Jag vet också att det bara har gått några månader sedan Karlström flyt-

tade till andra sidan matsalen. Men jag hoppas ändå få ett konstruktivt svar 

på min fråga. Var har man nu valt att sätta tillväxtspaden i marken? Vilka 

konkreta åtgärder har man börja jobba med som faller under begreppet kraft-

samling för tillväxt? 

Minister Fredrik Karlström  

Tack, fru talman! Det här är jätteviktig fråga och förmodligen kommer det att 

ägnas väldigt mycket tid åt frågan under de kommande fyra åren. Vi har un-

gefär varit på jobb i 60 dagar med mellandagarna inräknade. Jag har förstås 

inte alla svar på den frågan, däremot är det ett prioriterat område.  

Vi kommer att tillsätta tillväxtråd så småningom, men det är ingenting 

som jag vill forcera fram så snabbt att det blir ett hastverk av det. Det här sät-

ter vi väldigt mycket tyngd och seriositet bakom. Vi kommer att ha ett forum 

för ministrarna ganska snart för att fokusera hur man ska gå tillväga med det 

här viktiga tillväxtrådet. Vi ska se vilka uppgifter Tillväxtrådet ska ha. Vi ska 

se om de ska planera, vi se på vilka områden som eventuellt är de tänkta till-

växtområdena i framtiden eller ska vi bara öppna upp för att det ska styras så 

lite som möjligt av politikerna, vilket lite har varit min vision. Det är fel att 

näringsministern, finansministern eller lantrådet ska peka ut var tillväxtom-

rådena är framöver.   

Det här är ett diffust svar på en väldigt konkret och bra fråga. Det är ett 

väldigt prioriterat område. Man ska börja se resultat från det här så snabbt 

det bara är möjligt. Det är ett långsiktigt arbete som också är lite visionärt 

och framåtsiktande.  

Jag hoppas få återkomma i den här frågan, kanske om ett halvt år, så ska 

du få betydligt mera konkreta svar på din fråga om var spaden har stoppats 

ner. Det är definitivt en av de mera prioriterade bitarna som näringsmi-

nistern sysslar med. 
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Ltl Axel Jonsson 

Jag hoppas att jag misstolkar näringsministern när han pratar om tillväxtrå-

det. Det är väl förhoppningsvis inte tillväxtrådets uppgifter att peka på vilka 

prioriteringar som man kommer att göra av det som står i regeringspro-

grammet. Det är väl först och främst landskapsregeringen och i allra sista 

hand näringsministerns val.  

Det finns ju många bra förslag. Jag hittade cirka 20 konkreta åtgärder när 

jag räknade igenom det lite grovt. Det finns också några lite märkliga åtgär-

der, såsom att skapa ett ”Företagens Hus”, vilket redan i praktiken finns idag. 

Är det verkligen värt att lägga krut på att uppfinna hjulet på nytt. Att ta fram 

en målbild och vision för Åland 2020, så är det något som vi är duktiga på här 

i huset så är det att skapa tunga pappersdokument. Tyvärr löser man inte 

några praktiska problem med A4-or och blyerts. Det är den verkliga föränd-

ringen och verkstad som krävs. 

Det finns ju också bra åtgärder också bland de 20, vilket är tur. Som till ex-

empel större fokus på kvinnors och ungdomars företagande. 

Talmannen 

Tiden är ute!    

Minister Fredrik Karlström  

Tack, fru talman! Företagens Hus, jag kan hålla med om att det kanske inte är 

de mest vassa argumenten i regeringsprogrammet och det viktigaste att sätta 

fokus på. Däremot kan man uppfatta det som en utflyttning av näringsavdel-

ningen till naturbruksskolan, som jag också har nämnt i programmet. Det 

kunde vara ett sätt för förvaltningen att närma sig näringen. Ett annat sätt 

kunde vara att se om det fanns anledning att ha en del av den allmänna by-

råns administration lokaliserad där som företagarna redan är. Detta är saker 

som man tittar på. 

Målbilden är däremot ganska viktig att försöka jobba med. Det är inte poli-

tikernas målbild av var Åland ska vara 2020. Hela det åländska samhället 

borde sätta sig ner och ta en avstamp i var vi vill vara, inte bara efter en val-

period framöver, kanske inte ens två, utan tre valperioder. Vi skulle behöva 

börja titta i kommande 10,20 och 30 års perspektiv, att vi har samma målbild 

därborta, att vi har en digital agenda och att vi har en utveckling just inom 

tillväxtområdena. 

Ltl Axel Jonsson 

Det är nog bara att lyfta luren och ringa till fem valfria åländska företag. Vi 

har en checklista som förmodligen kan sitta fastklistrad på första parkett på 

näringsministerns skrivbord som något att jobba med fram till och långt förbi 

2020. Jag tror att det kanske handlar mindre om var vi vill vara. Det handlar 

om att titta var vi inte vill vara som vi är idag. Det finns så mycket att ta tag i. 

Jag kan inte riktigt förstå nyttan med målbilden. Det är klart att det är bra 

med visioner och tankar som syftar framåt. Men jag tror att det finns så 

mycket att gräva ner sig i redan idag så att det räcker till och blir över. 

Det är intressant att man tar upp naturbruksskolan. Det skulle också vara 

intressant att höra lite vad som händer och sker på det området? 
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Minister Fredrik Karlström  

Det var många frågor och det är bra. Målbilden 2020 är viktig. Näringsmi-

nistern har 250 olika punkter som näringslivet pockar på. Det blir då lätt att 

man hoppar in i tröskverket där man bara sysslar med viktiga frågor för vissa 

företagare. Målbilden vart Åland ska och vart de åländska näringslivspoli-

tiskaklimatet ska ta vägen skyms av alla träd framför en. Man ser inte längre 

skogen längre fram. Därför är målbilden 2020 viktig, att vi börjar se om vi 

ska styra skutan åt mera bidrag till flera, ska vi styra skutan åt mindre bidrag 

men inriktat på vissa områden eller ska vi styra åt det hållet att vi försöker 

komma bort ifrån bidragen till att generera riskkapital osv. Detta är den mål-

bilden som jag skulle vilja ha i samråd och diskussion med näringslivet så att 

vi vet vilken väg vi ska ta mot 2020.  

Talmannen 

Följande fråga ställs av ltl Mats Perämaa, varsågod. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Jag vill ställa min fråga till infrastrukturminister som är energi-

ansvarig. 

Fru talman! Frågan om fortsatt utbyggnad av vindkraften på Åland är en 

fråga som har enat alla partier under den förra mandatperioden. Frågan 

enade partierna, landskapsregeringen och lagtinget och säkerligen har vi 

samma situation just nu. 

Med detta breda stöd från alla politiker och partier vill jag i bästa välme-

ning ställa frågan till landskapsregeringen, eftersom det inte i offentligheten 

syns att landskapsregeringen har jobbat så mycket med frågan. Hur jobbar 

landskapsregeringen men den frågan och vilken ambitionsnivå har land-

skapsregeringen?  

Minister Veronica Thörnroos 

Tack talman! Landskapsregeringen har en väldigt hög ambitionsnivå när det 

gäller energifrågor, explicit när det gäller vindkraft. I vårt handlingsprogram 

skriver vi att vi vill och strävar mot att få ett svar från Finlands regering 

huruvida våra åländska aktörer tillåts att ingå i det riksomfattande systemet 

för inmatningstariffer. Det här är en fråga som jag vet att ltl Mats Perämaa 

drev väldigt starkt, hårt och på ett förtjänstfullt sätt under sin tid i landskaps-

regeringen. Jag har försökt ta vid och fortsätta.  

De formella vägarna har redan prövats och ärendet har förts mellan olika 

enheter och tjänstemän. När det är riktigt skarpt läge så får man tänka lite 

utanför boxen. Vi har via informella kontakter, på höga nivåer, varit i kontakt 

med Helsingfors. Jag har själv varit och träffat företrädare, diskuterat med 

dem och frågat varför frågan sitter fast. Jag har fått svar på varför frågan har 

fastnat och när vi förhoppningsvis kan få ett besked. Vi förväntar oss ett be-

sked från Finlands regering inom den här våren. Vi vill från landskapsrege-

ringen ha ett besked, antingen ett ja eller ett nej, men vi vill inte längre ha ett 

kanske. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Det låter som att den här landskapsregeringen givetvis stöter på 

samma svårigheter som den förra. Det finns ett motstånd i frågan, samtidigt 

som det på något sätt också finns en vilja. Frågan ställs ju i bästa välmening 
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eftersom den här frågan är så oerhört viktig. Förfarandet under övergången 

här på Åland från en regeringsmakt till den följande skedde på det sättet att 

all tillgänglig information gavs från den avgående regeringen till den ny till-

trädande regeringen i form av ett gemensamt möte med de investeringsvilliga 

företagen här på Åland. 

 Jag har inte så mycket mera att säga. Jag önskar landskapsregeringen 

lycka till i den här frågan så att vi kunde nå resultat i den här synnerligen vik-

tiga frågan.  

Minister Veronica Thörnroos 

Jag tackar för det stödet. Det här är en stor fråga, det här berör hela Åland 

också landskapsregeringen driver frågan vidare i samma anda som har på-

börjats tidigare. Självklart är vi tacksamma för allt stöd vi får. Vindkraftsfrå-

gan är viktig, det vet vi allihop. Energifrågor överlag blir allt viktigare. Vi fort-

sätter på den inslagna vägen och vi förväntar oss ett svar, ett ja eller ett nej. 

Om det blir ett ja så vet vi hur vi arbetar vidare, om det blir ett nej så har vi 

också börjat titta på alternativa lösningar. 

Talmannen 

Frågan anses därmed tillräckligt belyst. Följande fråga ställs av ltl Brage Eklund, varså-

god.    

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Jag riktar också min fråga till infrastrukturminister Vero-

nica Thörnroos.  

Fru talman! Landskapet satsar över 100 miljoner i Finlandskabeln och 

dess huvudsakliga funktion är en garanti för reservkraften. Kraftnät Åland är 

det bolag som ser till att blir verkställt, sköter om upphandlingar, tar in an-

bud och antar anbud. 

Har landskapsregeringen någon insyn i hur anbudsförfrågan läggs ut? Har 

landskapsregeringen någon insyn när man antar det slutliga entreprenörerna 

med beaktande av att vi finansierar hela projektet? 

Minister Veronica Thörnroos 

Tack, fru talman! Tack för den kopplingen vidare från vindkraften. Vad gäller 

Kraftnät Åland så har ju landskapet ett aktieinnehav på 48 procent, om jag 

minns rätt, vilket berättigar oss till en direkt plats i styrelsen. Därmed har vi 

direkt insyn och också möjlighet att påverka bolaget. 

Som läget nu ser ut, med beaktande av att man måste särskilja på distri-

butionsnätet och på stamnätet, så inledde redan den förra landskapsrege-

ringen en process där samtliga aktier i Kraftnät Åland kommer att övertas av 

landskapet Åland. Den processen är igångsatt. Därmed har vi också full in-

syn. 

Vad gäller hanteringen, själva utbjudandet rent operativt av kabeln så är 

det fråga om en EU-upphandling. Den EU-upphandlingen är rigoröst styrd 

från myndigheterna i Bryssel, både hur upphandlingen ska hanteras när den 

läggs ut, hur länge den ska finnas där och hur anbuden ska utvärderas. Som 

svaret på ltl Eklunds fråga så är bedömningen; ja, landskapsregeringen har 

full insyn i hanteringen och processen av Finlandskabeln.  
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Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Min följdfråga är: Känner landskapsregeringen till om pro-

jektet ska bjudas ut som totalentreprenad eller om man försöker dela upp 

projektet så att man kan komma de åländska entreprenörerna till gagn? 

Minister Veronica Thörnroos 

Tack talman! Som jag tidigare sade, om projektet bjuds ut i delar eller i hel-

heter eller hur man väljer att göra, så finns det faktiskt inte så mycket valmöj-

ligheter när det är frågan om en EU-upphandling. Den är väldigt begränsad.  

För tillfället ligger ärendet i Bryssel för notifiering med en viss fördröjning, 

det ska tillstås, men det kan varken Kraftnät Åland eller landskapsregeringen 

lastas för.  

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Det har uppstått frågeställningar bland åländska entrepre-

nörer om inte några av de landfasta byggnationer som ska göras kunde delas 

upp så att våra lokala entreprenörer har en möjlighet att vara med och räkna 

på projekten och ta del av en del av de 100 miljoner som ska satsas. 

Minister Veronica Thörnroos 

Tack. Landskapsregeringens målsättning är alltid att värna Åland, värna 

åländska företagare, skapa möjligheter för fler arbetsplatser och ett utvecklat 

näringsliv. Men, landskapsregeringens målsättning är också att ha hand om 

ärenden inom de lagliga utrymmen som finns.  

Talmannen 

Följande fråga ställs av vtm Eriksson. 

Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Min fråga går till lantrådet. 

Under valrörelsen var det tre stora reformfrågor som debatterades väldigt 

mycket. Det handlade om samhällsreform, där har landskapsregeringen re-

dogjort för att man har en plan för hur man ska arbeta. Däremot vet vi inte 

väldigt mycket om vad landskapsregeringen egentligen tänker i frågan. Vi vet 

att partierna tycker väldigt olika.  

Den andra frågan väntar vi att vi får veta mer om. Kortruttsfrågan var 

också väldigt viktig. Där var det också väldigt samstämmigt, alla partier var 

inne på att man måste göra något. Här har vi läst att vi också får vänta på den 

här frågan. 

Det som var särskilt allmänt intresse var socialdemokraternas stora parad-

nummer i valet; allmän tandvård till alla. Min fråga är: Hur går det med den 

reformen i landskapsregeringen? Vi vill gärna höra vad planen är. 

Lantrådet Camilla Gunell 

Tack. Förutom de stora reformer som vtm Eriksson nämner så skulle jag 

också vilja tillägga att e-förvaltningen och hela IT-utvecklingen är en av de 

stora reformer som landskapsregeringen har på agendan. Likaså ser vi ett 

stort behov av att reformera lönesystemet i landskapet för att vara konkur-

renskraftiga. 

Vad gäller tandvårdsreformen så hade det förstås varit lämpligt att social- 

och miljöminister Aaltonen hade svarat på den frågan. Men jag kan i alla fall 

säga att i regeringsprogrammet finns det skrivningar om tandvårdsreformen. 
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Vi jobbar utgående ifrån dem. En arbetsgrupp är nu tillsatt med representat-

ion från landskapet och ÅHS för att i första hand sortera upp vilka som är de 

mest angelägna grupperna, särskilt ur socioekonomisk synpunkt, som bör 

komma i åtnjutande av den allmänna tandvården. Ett första steg är att göra 

en omstrukturering, en omfördelning av resurserna där. 

Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Då ska man förstå att socialdemokraterna har backat på frågan om 

allmän tandvård för alla? Det som lantrådet nu redogör för är ju en fortsätt-

ning på det arbetet som infördes under den förra regeringen när vi tog fram 

en utredning om tandvården i landskapet. Arbetet fortsatte med att titta på 

att utöka allmän tandvård till vissa grupper. Det som socialdemokraterna 

väldigt starkt framhöll var en allmän tandvård till alla. Det är också det som 

både liberalerna och allmänheten gärna nu vill få svar på. Hur arbetar man 

vidare för att uppnå det löftet från valet? 

Lantrådet Camilla Gunell 

Socialdemokraternas vilja och strävan att uppnå allmän tandvård för alla 

kvarstår och det kommer vi ihärdigt att fortsätta arbeta för. Vi tycker att det 

finns ett stort förnuft i det. Vi tycker att det finns en rättvisa i det. Men man 

måste ta det här steg för steg och i enlighet med de resurser som också står 

till buds. Det första steget är att tillse att det blir en rättvis fördelning, mer 

rättvis än idag, av vilka grupper som har tillgång till ÅHS allmänna tandvård. 

Det är ju väldigt synd att man inte kom vidare med den här frågan redan tidi-

gare. Vi hade också varit beredda att i snabbare takt kunna göra den här prio-

riteringen. Nu är en arbetsgrupp tillsatt, med ett ganska kort mandat, för att 

komma med besked om hur man ska göra den här förändringen. Det kommer 

vi att verkställa så fort vi bara kan. Den stora strävan kvarstår. 

Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Jag noterar att lantrådet och socialdemokraternas ordförande säger 

att det nu handlar om prioriteringar. Man ska prioritera vilka grupper som 

ska få tandvård. Man talar inte längre om en allmän tandvård för alla. 

Lantrådet pratade om resurser. Det skulle också vara väldigt viktigt i sam-

manhanget att komma vidare i diskussionen om hur man ser på resursom-

fördelningen när man går vidare med tandvården, som lantrådet säger att de 

ska göra. Hur gör man då omfördelning av resurserna? Kommer det att ske 

inom ÅHS budget eller kommer man att tillföra mera medel till ÅHS? 

Lantrådet Camilla Gunell 

Jag tror att man ska titta på vilka avdrag landskapet i dagsläget finansierar 

via kommunalskatten, där man gör sjukavdrag. För sjukavdraget betalar 

ålänningarna sammanlagt in ungefär 8 miljoner. Av de miljonerna är väldigt 

många sådana som är ersättningar för privat tandvård. Det betyder att den 

som idag har råd att gå till privat tandläkare får först en del ersatt från FPA, 

sedan får man dra av resten i kommunalbeskattningen. Det här är en orätt-

visa. Jag tror att man ska titta på finansieringen, framförallt hur man gör för-

ändringar i detta avdrag, så att man på ett mera rättvist sätt tillser att hela be-

folkningen har rätt till tandvård. Det här jobbar vi vidare med. 

Talmannen 

Följande fråga ställs av ltl Torsten Sundblom, varsågod. 
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Ltl Torsten Sundblom 

Tack, fru talman! Det är väl inte någon som är förvånad över att jag vill höra 

infrastrukturministern.  

Under valet rådde en stor enighet om behovet av utbyggnaden av kortrut-

ten för att spara in i driftbudgeten. I regeringsprogrammet står det skrivet; 

"för att utveckla och nedbringa kostnader på lång sikt krävs investeringar 

som bygger bort eller förkortar färjpassen". I samma stycken nämns också 

en projektgrupp för kortrutten. 

I en tidningsdebatt den 20 januari stod följande rubrik: ”Släck inte flera 

lampor i skärgården”. Jag hoppas att ministern läste detta inlägg. För att ge 

skärgården framtidstro så måste det börja hända något som för kortrutten 

framåt. Att sälja det modernaste fartyget i landskapsflottan, som någon rege-

ringsföreträdare uttalade, är ju ett steg bakåt. För att lamporna inte ska 

slockna utan istället börjat tändas i skärgården så är frågan: Har regeringen 

möjligen någon tidsplan för hur kortrutten ska gå vidare? 

Talmannen 

Tiden är ute!    

Minister Veronica Thörnroos 

Tack, fru talman! Så här ligger det till: Landskapsregeringen står inför stora 

ekonomiska utmaningar. Det kommer lagtinget att bli varse om när tilläggs-

budgeten presenteras. Det gör att vi måste tänka nytt och vi måste tänka 

stort. Jag håller helt med ltl Torsten Sundblom om att vi måste tända flera 

lampor i skärgården. Det är väldigt viktigt att vi trots svåra ekonomiska tider 

vågar visa handlingskraft, vågar visa mod och vågar visa på tydligt ledarskap. 

Det är det som krävs när det är dåliga tider. När det bara är fina värden då 

kan vem som helst vara med och leka. 

Man arbetar intensivt på avdelningen med kortrutten i den utsträckning 

som man har hunnit. Det är ju samma personal som just nu har hanterat kon-

flikten om Skarven. Alla större störningsmoment i det dagliga livet medför att 

andra projekt tar lite längre tid. Avdelningen jobbar intensivt. 

Nästa vecka tar jag beslut om att gå vidare med Vårdöbron. Det är ett 

ganska konkret steg, tycker jag. Jag är väldigt glad att vi har kommit så här 

långt med bron.  

Vad sedan gäller försäljning eller inte försäljning av Skarven så är det ett 

sådant ekonomiskt läge nu att det inte finns några heliga kor. Varje sten ska 

vändas på och vi ska titta på alla möjligheter. Man får inte vara rädd och bli 

kvar i det gamla om vi ska våga utveckla Åland och tända flera lampor i skär-

gården. 

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, fru talman! Åtgärder som kan spara in i driftsbudgeten måste ju fak-

tiskt prioriteras ganska högt. Det finns ju till och med möjligheter, om man 

tittar i budgeten, att ta in en utomstående kraft för att komma vidare med 

planeringen. Det är ett dåligt argument att skylla på att man inte har resurser. 

Det finns under kortruttsmomentet möjligheter att använda pengarna och ta 

in en utomstående kraft.  
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Minister Veronica Thörnroos 

Talman! Den politiska beställningen till trafikavdelningen är väldigt tydlig 

och klar. Till skillnad från ltl Torsten Sundblom så vet jag, och det ska jag 

också veta eftersom jag är ansvarig för avdelningen, att det pågår ett intensivt 

arbete med att ytterligare aktivera uppstartningstakten på kortrutten. Men, 

kortrutten är ju inte någon isolerad företeelse. Kortruttstankarna och planer-

na ska ju mallas mot det ”vanliga” arbetet som bedrivs, så att man får alltihop 

till en helhet. Projektgruppen jobbar inledningsvis och förbereder ärendet 

som sedan förs över till avdelningen för fortsatt utveckling. 

Jag håller med ledamoten att i den bästa av världar så skulle jag, som är en 

utpräglad resultatpolitiker, gärna se att det skulle gå lite snabbare. Man gör 

man allt vad man kan med de resurser som finns. 

Ltl Torsten Sundblom 

När kan skärgården, som är beroende av de frigående färjorna, lita på att 

detta startar upp? 

 Minister Veronica Thörnroos 

Tack talman! Det här projektet har redan startats upp. Vi har ett projekt som 

bjuds ut här i vår, kanske under sommaren; Åva-Jurmo, som är en del i det 

projektet. 

Det andra projektet som nu har tagit ett stort steg framåt är Vårdöbron. 

Och förundersökningarna går vidare med de andra.  

Jag kan passa på att informera ltl Torsten Sundblom att vi nu också, paral-

lellt med kortruttsarbetet, tar en närmare titt på fartygsflottan. Vad behöver 

vi för fartyg i vårt kortruttsystem? Det är beställningar som ska göras ganska 

snabbt, inom ett år åtminstone, om man vill ha dem levererade i tid.  

Den här landskapsregeringen har en framtidstro. Den här landskapsrege-

ringen tror och vet att skärgården är en viktig resurs. Det kommer vi att stå 

upp för i alla lägen. 

Talmannen 

Den avslutande frågan i den här frågestunden ställs av ltl Asumaa, varsågod. 

Ltl Tony Asumaa 

Tack, fru talman! Jag riktar min fråga till näringsminister Karlström. 

Frågan gäller nytänkande inom landskapsregeringens näringspolitik. 

Landskapsregeringen skriver i sitt handlingsprogram att man vill föra en ak-

tiv näringspolitik som bygger på förtroende och dialog med branschen. Man 

vill ytterligare tillföra kunskap och nytänkande för att gynna och uppmuntra 

entreprenörer. Man har också räknat upp 12 punkter i regeringsprogrammet, 

Karlström sade att han hade 250 punkter på bordet, men det är säkert några 

andra punkter. I punkt 5 nämns att man ämnar etablera en mentorbank för 

näringslivet och andra sakkunniga i syfte att ta till vara och vidareförmedla 

kunskap och erfarenhet. 

Hur långt har näringsministern kommit i etableringsplanerna och vilka nä-

ringslivsveteraner har landskapsregeringen bjudit in som sina mentorer? 

Minister Fredrik Karlström  

Mentorbank finns redan idag under Ålands näringslivs paraply. Det är ett 

väldig positivt projekt som har drivits med väldigt många glada näringsidkare 
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som har fått otroligt mycket kompetens i form av erfarenhet från tidigare di-

rektörer och styrelseproffs. Det är ett jättebra projekt som redan pågår.  

Min tanke med skrivningarna om mentorbanken i regeringsprogrammet är 

att man också skulle försöka titta ur ett annat perspektiv. Om man t.ex. har 

en duktig metallarbetare, inom en tillverkningssektor, som har kunskaper 

och erfarenheter och som går i pension så skulle man försöka hitta ett system 

där den personens kunskap kunde tas tillvara. Man borde hitta ett system där 

skatten för en pensionär som jobbar en dag i veckan skulle kunna vara lite 

lägre så att pensionären inte skulle behöva drabbas ekonomiskt för att man 

jobba lite längre. Det här handlar om att börja tänka i lite nya banor och inte 

konkret att landskapsregeringen ska anordna och administrera denna 

mentorbank. Det handlar om att skapa system inom många olika områden 

för att få äldre människors kunskap och kompetens överförda till yngre gene-

rationer. Den yngre generationen kan behöva ha den informationen. Det kan 

också många gånger behövas lite mentorskap om arbetsmoral från äldre duk-

tiga arbetare till yngre medarbetare som tänker lite annorlunda.  

Ltl Tony Asumaa 

Tack, fru talman! Vi var ju alla inbjudna till Ålands näringsliv som anordnade 

en näringslivsdag den 13 januari. Ålands näringsliv berättade hur förträffligt 

deras mentorprogram var. De har i dagens läge 25 företag knutna till det här 

programmet och det fungerar utmärkt. Det finns ju till och med mentorer 

också till fotbollsdomare, så kallade senior advisors. Det är det äldre gardet 

som ger rekommendationer och livserfarenheter till yngre. 

Tycker landskapsregeringen fortfarande att det är nödvändigt att med 

samhällsfinansierade medel uppföra en mentorbank när det redan finns i det 

privata näringslivet och finansieras av det privata näringslivet? 

Minister Fredrik Karlström 

Fru talman! Landskapsregeringen kommer inte att uppföra en mentorbank 

som administreras av näringsavdelning. Det handlar om att skapa förutsätt-

ningar så att de här mentorerna verkligen kan tas tillvara, kanske genom att 

ge dem ett incitament att jobba lite extra efter pensionen. Vi kanske får titta 

på avdragssystemen. Idag är det tyvärr så att en pensionär som vill jobba lite 

extra betalar mer skatt än en vanlig arbetstagare för de timmar som han eller 

hon väljer att arbeta. Det tycker jag att är fel. Landskapsregeringens mål med 

mentorbanken är att vi ska skapa system som kanske inte ens behöver admi-

nistreras av någon, vare sig Ålands näringsliv eller landskapsregeringen. Man 

ska helt enkelt uppmuntra äldre personer att jobba lite extra. Man ska tänka 

tanken att man ska försöka överföra den kunskap man har skaffat under ett 

långt arbetsliv och få den kunskapen in i den nya generationens arbetstagare.  

Ltl Tony Asumaa 

Tack fru talman! Om jag uppfattade näringsministern rätt vad gäller land-

skapsregeringens mentorbank så ska ordet mentorbank inte tolkas så som 

Ålands näringsliv använder sig av mentorbank?   

Minister Fredrik Karlström  

Fru talman! Det är en tanke. Man ska se målbilden 2020 och var vi vill vara. 

Ja, vi vill vara i ett system där vi tar tillvara de äldre personernas kunskap och 

erfarenheter och hitta ett system som uppmuntrar till det. Det är ett sådant 
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resursslöseri när personer med enorma kunskaper går i pension, åker hem 

och kanske tar hand om sina barn och barnbarn under ett år och sedan kän-

ner de att de fortfarande har mycket kvar att ge. Men går man tillbaka till ar-

betslivet så straffas man för att man vill jobba lite extra. Man får högre skat-

ter och det är ingen från samhället som uppmuntrar att man tar arbetstaga-

rens kunskap tillvara. Det är det som jag menar med mentorbanken. Jag kan 

hålla med om att det kanske är lite fel formulerat i regeringsprogrammet. 

Själva tanken att vi skapar ett nytt näringslivsklimat är det viktiga för mig, 

inte den formalistiska vägen dit.  

Talmannen 

Frågestunden är därmed avslutad.  

Frågestunden slutar   

Nästa plenum hålls idag kl. 10.30. Frågestunden är avslutad. 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 27 ledamöter är närvarande. 

Vicetalman Roger Jansson och lagtingsledamoten John Hilander anhåller om ledighet 

från dagens plenum på grund av deltagande i ÅHS styrelsemöte. Beviljas. 

Herr landshövdingen 

Värderade fru talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna 

republikens presidents framställningar om godkännande dels av det fakulta-

tiva protokollet till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av 

barn, barnprostitution och barnpornografi och dels avtalet med Mauritius om 

upplysningar i fråga om skatteärenden.   

Talmannen 

Herr landshövdingen! Ärendena kommer att behandlas i vederbörlig ordning. 

Andra behandling 

1 Ändring av skattelagstiftning 2012 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 10/2011-2012) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 7/2011-2012) 

I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslagen sådana de godkänts vid 

den första behandlingen eller förkasta förslagen. Först tillåts diskussion och efter det 

föreläggs lagförslagen för antagande och därefter betänkandets motivering. 

Diskussion. 

Ltl Brage Eklund 

Fru talman! Det är kanske inte finns så mycket att tillägga till det här ärendet. 

Större delen av debatten hölls förra gången när det här ärendet var upp. Jag 

vill ändå tillägga lite angående mitt ställningstagande i utskottet. 
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Som princip tycker jag att man inte ska föra på kommunerna ett ansvar att 

betala något som slussas via landskapet. Det är precis såsom det har gått till 

här idag. Landskapet har gått in för att ge ett förhöjt avdrag och påför kost-

naderna på kommunerna. Alla kommuner och kommunförbundet har i hö-

rande påpekat att man är emot det. Kommunerna anser att den som inför av-

dragen också ska stå för finansieringen. Man är förvånad över att det verkar 

som inte kommunernas åsikter överhuvudtaget inte har respekterats. Det 

verkar också som dialogen mellan landskapsregeringen och kommunerna 

inte heller har gett något resultat, om det har förts en dialog. Det var en av 

grundorsakerna till att jag reserverade mig.  

Vi vet att många av de åländska kommunerna, framförallt de mindre, har 

stora ekonomiska problem. Vi har ett ärende redan nu som anhåller och stöd 

för att få finanserna att gå ihop. Den som är lite insatt i det här har också sett 

att det finns andra kommuner som står på kö.  

Jag sade förra gången i den här debatten att kön som vill ha stöd av land-

skapet för att finansiera sina verksamheter kommer att påskyndas.  

Man är förvånad över att ett parti som värnar om levande landsbygd och 

skärgård, i det här fallet centern, har backat förslaget att det här ska påföras 

kommunerna. Argumentet har många gånger varit att landskapets ekonomi 

är i kris. Det vet jag om och det är ingen hemlighet. Det som jag har vänt mig 

mot är att man har det som argument när man överhuvudtaget inte har på-

börjat någon av de strukturella förändringarna som borde göras i landskapet 

för att förbättra ekonomin. En strukturell förändring hade då kunnat vara 

med och finansierat förändringar i avdragen. Det här är inte den nuvarande 

landskapsregeringens fel. Det är generationer tillbaka som egentligen har lå-

tit kassaflödet rinna ut utan att man överhuvudtaget har slagit på bromsarna. 

Det här är mitt största argument för att jag har gått emot det här förslaget.  

I framtiden hoppas jag att man för en dialog med kommunerna innan man 

påför kostnader utan att man har några större framtida visioner om hur det 

ska finansieras. Tack, fru talman. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Bästa ltl Eklund, vi har fått prognoser under årens 

gång om att vi tillsammans under ett antal år nu har lyckats skapa ett 

ackumulerat underskott för det offentliga Åland, landskapet Ålands rä-

kenskaper, på ungefär 100 miljoner euro.  

I ett led att lite komma i gång med besparingar, där hittills den kom-

munala sektorn varit i stort sett förskonade från besparingar, så är det 

här ett led att lite omfördela kostnaderna rätt marginellt mellan land-

skapet och kommunerna. 

Vad vill egentligen Ålands Framtid och ltl Eklund när man inte ens 

vill ta ett sådant här litet grepp för att lite minska på landskapet Ålands 

växande underskott? 

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Om ltl Harry Jansson skulle ha lyssnat så nämnde jag just 

att jag tycker att tillvägagångssättet inte är det rätta när man påför kost-

nader direkt på kommunerna, utan någon större dialog och förståelse av 

det som kommunerna har sagt. 
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100 miljoner i underskott, det var just det som jag nämnde, centern 

har suttit snart i 30 år i regeringsställning och byggt upp det här under-

skottet. Man hade kunnat vara med och bromsa i tid för att inte den här 

situationen skulle ha uppnåtts.  

I den här lagframställningen finns det andra kostnader som också 

kommer att påföras kommunerna. Det är totalt cirka 1,6 miljoner som 

kommer att drabba kommunerna. Det här är bara hälften och de kost-

naderna anser jag att skulle vara på landskapet. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Ska man tolka detta som att Ålands Framtid vill ha 

förändringar men är inte beredda att ta konsekvenserna av besparingar-

na?  

Vad gäller dialogen med kommunerna så vet ju förstås alla vad ett 

kommunalt yttrande i denna fråga innebär; dvs. nej, nej, nej. 

Sett ur ett större perspektiv så har även den tidigare landskapsrege-

ringen försökt spara. Den nuvarande landskapsregeringen försöker gå i 

samma riktning. För första gången nu på allvar så drabbas ju den kom-

munala sektorn av en åtgärd. Det är cirka 40 miljoner som överförs bara 

i landskapsandelar till kommunerna. I det stora hela så är det här en 

ringa omfördelning av det offentliga ansvaret, där vi i första hand priori-

terar individens möjligheter att ha ekonomi att röra sig med i samhället 

i vardagen.  

Vi måste ju spara, bästa ltl Eklund! Det här är trots allt en rimlig åt-

gärd.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Självklart att alla ska vara med och spara. De här kostnaderna är inte de 

enda som drabbar kommunerna. Alla känner till utflaggningarna av fär-

jerederiernas färjor. Det var också en stor kostnad för kommunerna. 

Kommunerna tappade stora inkomster. 

På det sätt som det här har skötts idag så anser jag att det inte rätt 

tillvägagångssätt. Man måste kunna föra en dialog med kommunerna 

och ha en framförhållning så att man vet vad som kommer att hända. 

Jag upplever att kommunerna har fått ett brev på posten att det här är 

verkligheten och nu får de anpassa sig. Tillvägagångssättet är inte rätt 

och jag är förvånad över att centern har backat upp det här. Centern har 

varit med och byggt upp underskott som finns. 

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Jag tycker att det är kloka tankar som ltl Brage Eklund framför. 

Tittar man på vad utskottet säger under rubriken; ”Relationer mellan land-

skapet och kommunerna” så sägs det bl.a. att företrädare för kommunerna 

har varit negativa till höjningen av grundavdraget. Det är möjligt att det är så, 

jag har inte läst det och jag har inte heller hört vad företrädare för kommu-

nerna sagt. 

När det gäller själva höjningen av grundavdraget tycker jag personligen att 

det är något som är positivt. Det sänker skattetrycket och det ökar köpkraften 
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i det åländska samhället. Höjningen av grundavdraget är positivt i sig, men 

den uteblivna kompensationen till de åländska kommunerna är det negativa, 

precis som ltl Eklund sade. 

Det står så här; ”kommunernas åsikt kommer enligt landskapsregeringen 

att beaktas vid en helhetsöversyn av förhållandet mellan landskapet och 

kommunerna”. Vad säger det? Jag minns att centern hade en lagtingsleda-

mot, Magnus Lundberg, som alltid pratade om snömos när han tyckte att nå-

got var lite löst i konturerna. Det här kan väl antagligen definieras som snö-

mos. 

Sottungafallet, som diskuterades mycket i onsdags och som säkert kommer 

upp idag, är bara ett exempel. Enligt mitt förmenande blir det sakta men sä-

kert lite att ”svälta räv” med de åländska kommunerna.  

Den uteblivna kompensationen för grundavdraget och kompensationen för 

övriga avdrag är en merkostnad på ungefär 1,6 miljoner för de åländska 

kommunerna. Tar vi konsekvenserna för de åländska kommunerna när det 

gäller utflaggningarna så kommer vi upp i nästan 5 miljoner. Det handlar om 

stora pengar för de åländska kommunerna. 

Givetvis är det så, som det sades från centerns ordförande, att landskapets 

ekonomi är tuff, det är sant. Man tar nog allt för lättvindigt på den här pro-

blematiken om man tror att man kan lösa det genom att på sikt förvärva 

också kommunernas ekonomi. 

Det viktiga är att man har ett helhetsgrepp. Hur ska den åländska kommu-

nala strukturen se ut framöver? Hur ska ansvarsfördelningen emellan kom-

munerna och landskapet vara? Jag kommer att återkomma till det i ett senare 

ärende. Men det är detta som man borde ha på plats innan man på det här 

sättet bakvägen åderlåter kommunernas ekonomi. 

Det bör aviseras att det som sägs i reservationen från ltl Eklund kommer 

jag att understöda. Det sista stycket; i relationen mellan landskapet och 

kommunerna skulle ersättas med följande: ”Finans- och näringsutskottet 

förutsätter att landskapsregeringen ska kompensera höjningen av grundav-

draget fullt ut till kommunerna till dess att den framtida kommunstrukturen 

fastslagits.” Det är det som lite är pudelns kärna. 

Talmannen 

Begärs ordet? 

Vicelantrådet Roger Nordlund 

Fru talman! Ärade lagtingsledamöter, den här framställningen innehåller fyra 

huvudsakliga ändringsförslag. Den huvudsakliga diskussionen har blivit 

kring grundavdraget och kompensationer och icke kompensationer vilket na-

turligtvis är förståeligt. 

Jag skulle ändå så här i avslutningen av den här debatten också vilja lyfta 

fram en av de andra punkterna som finns i den här framställningen och som 

jag hoppas att vi mera i framtiden ska kunna diskutera och lägga tyngdpunkt 

vid. Det är hur vi kan öka skatteintäkterna gemensamt och hur vi kan forma 

en skattepolitik som inte bara handlar om att vi ska göra avdrag och kompen-

sationer, utan hur vi genom en aktiv skattepolitik kan främja det åländska nä-

ringslivet och framförallt det åländska näringslivet ute i kommunerna.  

I den här framställningen finns också kompensation för uteblivna intäkter 

från kapitalbeskattningen. Det här är en punkt som finns med. När man som 
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näringsidkare, jordbrukare eller företagare är aktiv i en kommun så betalar 

man inte speciellt mycket skatt till kommunen. Därför gjorde vi det här kom-

pensationssystemet att man istället skulle jämföras med samfundsskatten för 

att på det sättet ändå få någonting till kommunerna.  

Vi har anledning att gemensamt framöver fundera över om det här instru-

mentet kan förbättras och utvecklas. Eftersom det finns många kommunalpo-

litiker också i den här församlingen så tycker jag också att man samtidigt bör 

tänka på att ju aktivare näringspolitik man de facto för i den egna kommunen 

så desto mera skatter kommer det till kommun. Vi har alla ett gemensamt an-

svar, både vi som landskapspolitiker men också varje kommun att se till att 

man har så goda förutsättningar för näringsverksamhet som möjlig. På det 

sättet kan vi gemensamt öka skattekakan som vi delar på. Det är lite ditåt 

som vi borde få skattedebatten i framtiden. Hur kan vi med skatteinstrumen-

tet skapa mera sysselsättning och mera skatteintäkter totalt sett?  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Jag ville bara ge mitt stöd till vicelantrådet om dis-

kussionen att se över kompensationen av kapitalskatten till kommuner-

na. Den frågan har varit upp för ett par mandatperioder sedan. Det finns 

många enmans- eller kvinnoföretagare som tar ut sin lön helt och hållet 

i form av samfundsskatt. Det där har blivit ett otyg, för det är ofta frågan 

om höginkomsttagare. Dessutom går den skatten, 100 procent, till sta-

ten och kommer tillbaka. Det har också lite att göra med var dessa yr-

kesutövare har fast driftställe. Det finns ett sådant resonemang att de 

här personerna vill betala kommunalskatt i den kommun som de är 

skrivna. Det där är faktiskt ett mycket vettigare sätt att komma fram 

med frågan hur man delar med sig av kapitalskatten till kommunerna. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag håller naturligtvis med ltl Sundback. Jag vill ytterligare 

tillägga att det har i kommunerna funnits ett större intresse att skapa 

möjligheter för människor att leva, bo och utveckla bostadsområden. 

Det är inget fel i det. Men det är också väldigt viktigt att vi gemensamt 

ser till att vi får arbetsplatsområden som sprids i de olika åländska 

kommunerna. På det sättet skapar vi faktiskt mera skattekraft, mera 

som vi kan fördela, i det åländska samhället. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är på grund av skattelagstiftningen som yrkesutövarna kringgår in-

komstbeskattningen. De kan många gånger vara höginkomsttagare. Det 

betyder att de inte bidrar till kommunens skatteförsörjning och därmed 

på sätt och vis undandrar sig skyldigheten att vara med och trygga väl-

färden i kommunerna. Som enskilda medborgare kan de nu inte välja 

hur de vill ha det, var de ska betala sin skatt, även om de tjänar det i 

form av kapitalskatt.  

Här kanske det är möjligt att utnyttja självstyrelsen på ett annat sätt 

än rikslagen nu gör. 

 Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det är så. Det finns all anledning att vi framöver ska titta på 

fördelningsnyckeln, för den behärskar vi själva. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tycker att det som finansminister Nordlund framförde är intressant, 

att man behöver ha en aktiv skattepolitik. Den roll som kompensationen 

för samfundsbeskattningen skulle ha är en viktig ingrediens. Jag stöder 

tankarna. 

Samtidigt är det roligt att se att finansminister Nordlund fortfarande 

är en skicklig politiker och försöker prata om något annat för att bli av 

med ett besvärligt ärende. Det som vi de facto tog upp är den uteblivna 

kompensationen för grundavdraget och att man sakta men säkert håller 

på att åderlåta kommunernas ekonomi. Det är den frågan som vi gärna 

skulle vilja diskutera. 

Det som finansministern tog upp stöder jag. Stöder finansministern 

det som vi tog upp när det gäller kommunernas ekonomiska bekymmer?  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag försöker absolut inte komma ifrån mitt ansvar i den 

frågan. Det förslaget har vi lagt utgående från den ekonomiska situation 

som vi har. Samtidigt har vi sagt att vi ska beakta det i kommande dis-

kussioner med de åländska kommunerna och försöka få ett så bra sam-

arbetsklimat som möjligt. Vi har ett gemensamt intresse att få en så 

konstruktiv dialog som möjligt med kommunerna, både när det gäller 

samhällsservicereformen men också hur vi tillsammans kan verka så att 

vi kan skapa skattekraft i det åländska samhället.  

Istället för diskussionen om kompensationer skulle jag hellre vilja få 

en debatt om hur vi kan fördela ett kommande överskott på ett så rätt-

vist sätt som möjligt. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det sistnämnda, värderade finansminister Nordlund, är vi helt överens 

om. En sådan debatt skulle jag också vilja ha. Men där är vi inte riktigt 

ännu. Jag kommer med stort intresse att ta del av den debatten när det 

kommer ett bra underlag från landskapsregeringens sida. 

När det gäller kompensationer för det uteblivna grundavdraget så no-

terade jag att centerns ordförande Harry Jansson sade att kommunerna 

alltid säger nej. Jag tror inte att man kan ha den utgångspunkten från 

landskapets sida. Alla måste givetvis vara med och ta sitt ansvar. Då 

krävs det också att man från landskapsregeringen har en helhetssyn på 

den här problematiken, vilket jag tycker att man inte har nu. Anser fi-

nansministern att jag har fel i mitt resonemang när det gäller det? 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det är svårt i en sådan här fråga att säga vem som har rätt 

eller fel. Det här är politik och man kan tycka på olika sätt. 

Verkligheten är den att i grund och botten så har vi samma skattebe-

talare här i samhället.  V betalar statsskatt, kommunalskatt och en del 

betalar också kyrkoskatt. Det här förslaget i sig går ut på att gynna lå-

ginkomsttagarna i det åländska samhället. Vi tycker att det är en klok 

politik i det läget som vi befinner oss i nu. Om vi då skulle ta det från 
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landskapsbudgeten så skulle vi, de facto, med mera lånade pengar ge en 

kompensation till kommunerna. Man kan också ifrågasätta hur klok 

långsiktig politik det är. Det känns inte rätt och riktigt i det här läget för 

oss. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Med risk för att det blir upprepningar av tidigare repliker så 

måste jag ändå replikera. Jag håller också med finansministern och ltl 

Anders Eriksson om att jag ser fram emot skattedebatten. Det är mycket 

bra om man kan börja med den och se vart det leder. Som jag sade förra 

gången så ska man sedan vidta åtgärder. Här är det egentligen precis 

tvärtom. Här vidtar man åtgärder med att påföra kommunerna kostna-

der och sedan är man villig att börja diskutera fördelningen av skatten 

och hur man ska fördela mellan landskapet och kommunerna. Det är 

huvudingredienser till varför jag har reserverat mig. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Jag tycker att det är intressant att vicelantrådet tar upp hur vi kan an-

vända avdrag, kompensationer och skatteinstrumentet överlag för att 

styra folks beteende eller skapa ökad tillväxt.  

Vi står inför att höja grundavdraget med 600 euro. Jag tänkte i all 

hast, har man alls diskuterat om man skulle kunna använda dessa 600 

euro till att styra folks beteenden och fundera över hur vi skapar den här 

tillväxten? Man kunde till exempel ha gett det här avdraget på 600 euro 

för investering i miljöanpassad energiproduktion; solceller eller vind-

kraftverk på den egna tomten. Det här är ju sådana frågor som vi behö-

ver diskuterar mera och mera före vi bara ser hur man har gjort i riket. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det är alldeles riktigt det som ltl Jonsson säger. Man bör 

diskutera hur man gör olika insatser. Nu är det här är en del i en större 

process och det är en större uppgörelse även på riksnivå. För att våra 

medborgare och våra låginkomsttagare ska få ungefär samma förmåner 

så har vi också gått in för det här. Vi har de facto alla varit med och god-

känt det i budgeten här för någon månad sedan. 

Det är alldeles riktigt att vi bör göra just den typen av bedömningar. 

Vi ska mera börja utnyttja det instrument som den förra perioden resul-

terade i, nämligen en ny kommunalskattelag på Åland. På det sättet 

tycker jag att vi har skapat oss en arena. Nu gäller det också att skapa ett 

handlingsutrymme, kreativitet, engagemang och kunskap från oss poli-

tiker. Vi ger oss in i ett komplicerat område. Men ska vi ha mera behö-

righet så måste vi också visa att vi kan hantera den här biten. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Det här är väl lite i ärendets yttre regioner, men tidigare re-

plikrundor konstituerar att jag också får prata om effekterna av den lagstift-

ning som vi diskuterade häromdagen och det som har nämnts här. 

Först vill jag säga att jag är av samma uppfattning som vicelantrådet, fi-

nansminister Nordlund att man ska ha en sådan syn på skattepolitik att det 

innebär möjligheter. Vi har en rad verktyg som vi kan använda för att upp-

muntra tillväxt, styra folks beteenden på ett visst sätt och uppmuntra viss 

sorts beteende som är till nytta för miljön eller för saker som vi vill upp-

muntra. Det är ett väldigt viktigt inslag i skattepolitiken. Jag citerade också 

Wikipedias definition i det andra ärendet.  

När det gäller höjningen av grundavdraget så kan man försäkra sig om att 

de pengar som låginkomsttagarna får nästan garanterat går till konsumtion. 

Efterfrågan på varor och tjänster ökar och det är också en del av den nation-

alekonomiska näringskedjan, även om det är lokal ”vedhuggning” som kom-

mer att köpas i första hand. Det är ju på sätt och vis en positiv bieffekt för till-

växten och för ekonomin, åtminstone att hålla den på en positiv nivå. De 

pengarna kommer garanterat att användas till konsumtion. 

När det gäller diskussionen om kompensation, om jag förstod ltl Anders 

Eriksson rätt så blandar man ihop flera saker. I det budgetbeslut, som lag-

tinget har tagit, nämns den här lagen som finns om kompensation av de be-

fintliga åländska avdragen; resekostnadsavdraget, studieavdraget och sjuk-

kostnadsavdraget. Den kompensationsvolymen är 1,6 miljoner, den ska fasas 

ut och tas bort. Landskapet och kommunerna ändrar sina relationer på ett 

bräde med 1,6 miljoner och de tre avdragen kompenseras inte längre. I den 

lagen finns inte grundavdraget nämnt, det hör inte dit.  

Om man ser nyårsafton som en gräns, när fyrverkerierna har landat då är 

situationen ny. Då kommer det ett nytt skatteavdrag som lagtinget ännu inte 

har tagit ställning till om det ska kompenseras och i så fall hur. Den kompen-

sationen är en del av en större diskussion som pågår angående transferering-

ar mellan kommunerna. Där finns det faktiskt lite nyansskillnader mellan 

partierna här i lagtinget. Då ska man komma ihåg att nu är alla kort på bor-

det, de ekonomiska relationerna mellan landskapet och kommunerna. Men 

man måste komma till en situation där korten landar och alla vet vilka ord 

som man har på hand. Om vi ska driva skattepolitik, ska vi göra som jag, fi-

nansministern Nordlund och flera tycker, så då måste man ha sådana förut-

sättningar reglerade. Det ska inte varje gång som vi hittar på något här, ett 

avdrag, bli en diskussion om kompensation och vem som drabbas. Kanske 

Mariehamns stad drabbas extra hårt på grund av demografiska förhållanden 

osv. Det där måste man reglera bort så att när vi viftar med skatteverktyget 

här så är det vi som viftar med det och står för konsekvenserna, det är ingen 

annan inblandad. Det är jätteviktigt att man gör på samma sätt som man har 

gjort i Finland och lagstiftar om att alla avdrag som direkt är transfereringar 

mellan staten, landskapet och skattebetalarna kompenseras till fullo, så att 

man inte har den här diskussionen, barlasten och ryggsäcken med hela tiden 

när man ska bedriva skattepolitik. 

Om detta ska man diskutera ihop sig. För att få smidighet och för att få 

möjlighet att använda skatteverktyget så måste man eliminera den här dis-

kussionen i fortsättningen. Men just nu är alla kort på bordet och ingen vet 

hur händerna landar, det är viktigt. 
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Sedan är det enkelt att se det här isolerat och det kan man göra om man 

sitter i opposition och hävda att man absolut måste kompensera just det här 

avdraget, just nu. Men, som jag sade i ett tidigare anförande, så ser inte jag 

det.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Ltl Sundman räknar upp det här avdragets fördelar. Jag vill 

tillägga att vi inte har motsatt oss höjningen av avdraget. Det måste ni 

veta att vi inte vid något tillfälle har nämnt att avdraget inte ska införas. 

Det är kompensationen av avdraget som vi motsätter oss. 

Ltl Sundman sade nu igen att vi måste ha raka rör, när vi viftar med 

avdrag så ska vi ha klart för oss hur det ska kompenseras och det ska 

kompenseras fullt ut. Här gör han ju precis tvärtom när han stöder den 

här framställningen där man inte ska kompensera. Jag förstår inte logi-

ken i hans resonemang. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag vet inte hur jag ska kunna förklara tydligare. Den här 

kompensationen är en del i en större diskussion om transfereringar mel-

lan kommunerna. Som jag sade i mitt tidigare anförande så finns det 

inte bara kompensation i det här, utan det finns också ingredienser där 

man har lyft av kostnader från kommunerna. Sedan finns hela den här 

strukturreformen som är planerad.  

Vad jag däremot håller med ltl Eklund är att man måste komma till 

ett tillfälle där den här diskussionen är slutförd, om man sedan fortsätt-

ningsvis kompenserar. Om man ska äta lunch så måste man betala om 

inte någon annan betalar. Det finns inga gratisluncher, där är vi överens. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Om jag inte missminner mig så sade ltl Sundman, förra 

gången när han var i talarstolen och vi diskuterade; ”att om jag var i op-

position så skulle jag ha samma åsikt som Ålands Framtids Brage 

Eklund. Men nu är jag med i regeringen och då fogar jag mig till det”. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det som jag sade var att eftersom jag är med på andra sidan 

stängslet till regeringen så vet jag vilka diskussioner man för där och jag 

vet att man har kontroll över det här som en del av regeringssamarbetet.  

Att sitta i opposition innebär att man är singel på det viset att man 

kan ha vilka lösa förbindelser som man vill till ärendet. Man måste inte 

ta ansvar för en helhet som vi gör i regeringssamarbetet. För mig är det 

väldigt enkelt att inte stöda reservationen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Ltl Sundman räknade upp avdrag på avdrag som man på sikt ska sluta 

kompensera kommunerna för. Följaktligen måste kommunerna då sluta 

med en viss typ av verksamhet för att de ska få sina ekonomier att gå 

ihop. Samtidigt räknar man i regeringsprogrammet upp att ingen behö-

righetsöverföring ska ske mellan landskapet och kommunerna, alltså ska 
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man syssla med samma saker. Hur ska då kommunerna kunna sköta de 

uppgifter som de idag är ålagda om vi fortsätter med att dra in den här 

typen av kompensation? I min värld är det någonting som inte går ihop. 

Kan Sundman förklara den strategin? 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Om jag måste förklara lagtingsbeslut för ltl Jonsson som 

han själv har varit med och tagit så blir det lite tokigt. Det är nämligen 

så att det här budgetbeslutet togs enhälligt. Vi var alla med och beslöt att 

de här befintliga kompensationerna ska tas bort. Där har vi alla lika 

mycket att förklara. 

Återigen; inga gratisluncher, 5,6 miljoner, antingen skattehöjningar 

eller inbesparingar och nedskärningar i den kommunala sektorn. Vi 

måste alla vara medvetna om vad vi har ställt till med. Men det ser jag 

som motiverat för att flytta mittlinjen i förhållande mellan landskapet 

och kommunerna. Sedan ska vi i fortsättningen inte hitta på avdrag och 

kommunerna får betala. Därför sade jag detta om nyårsafton och när 

nyårsraketerna landar så är det en ny situation. Men det är fortfarande 

en del av helheten och alla kort är på bordet. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

För det första hade Ålands Framtid ganska kraftiga invändningarna re-

dan i budgetbehandlingen. Vi valde att inte driva det till omröstning av 

realistiska skäl. Jag blir ändå lite besviken när man inte får ett svar på 

frågan varför vi väljer att föra över spar ansvaret på kommunerna. Det 

är väl vi som borde vara med och spara i första hand och inte genom att 

sluta kompensera kommunerna för den här typen av avdrag för att 

tvinga dem att spara och sluta med sina gratisluncher. Det är väl i första 

hand landskapsregeringen som borde ta tag i det här problemet. Givet-

vis ska kommunerna också vara en del i det hela. Jag tycker det är lite fel 

att man gör på det här sättet och belastar kommunerna med ett större 

spar ansvar.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag kan hålla med om att jag också var skeptiskt inför bud-

getbehandlingen. Men jag stödde det här för att jag vet hur landskapets 

ekonomiska situation är. Ålands Framtid stödde också detta efter lite 

tandagnisslan. Vi tog ett enhälligt beslut om att ändra förhållandet så 

här. Sedan håller jag med om, och jag tror att vi alla håller med, att i 

fortsättningen så ska vi inte syssla med sådan politik. Vi ska ha det där 

bortreglerat så att vi kan syssla med skattepolitik och veta att vi inte stö-

ter på motstånd för den skull.  

I ett parlament har man olika bakgrund och många tänker också på 

vad som händer i hemkommunen. Inte kan man frånta att vi alla bor i 

en åländsk kommun och har det här tänket med oss. Men om det här är 

bortreglerat och inte är en fråga så då kan vi driva aktiv skattepolitik. Då 

vet vi att det är vi som betalar räkningen från våra pengar i prioritet med 

allt annat som vi sysslar med. Därför tycker jag att det här viktigt att det 

kommer ur världen. Den diskussionen pågår och kommer att komma hit 

till lagtinget. 
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Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  

Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring och temporär ändring av kommu-

nalskattelagen för landskapet Åland för antagande. Lagförslaget är antaget.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om upphävande av 4a § landskapslagen om kom-

pensation för förlust av skatteintäkter för antagande. Lagförslaget är antaget.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om kompensation för uteblivna inkomster från be-

skattningen av kapitalinkomst för antagande.  Lagförslaget är antaget.  

Lagförslagens andra behandling är avslutad.  

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Begärs ordet?  

Ltl Brage Eklund 

Fru talman! Jag föreslår att det första stycket sista meningen under rubriken 

”Relationen mellan landskapet och kommunerna” i betänkandets allmänna 

motivering ersätts med följande: ”Finans- och näringsutskottet förutsätter att 

landskapsregeringen ska kompensera höjningen av grundavdraget fullt ut till 

kommunerna till dess att den framtida kommunstrukturen fastslagits” samt 

att andra stycket under rubriken utgår. Ändringen framgår av reservationen 

till betänkandet. 

Ltl Axel Jonsson  

Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Eklunds förslag.  

Talmannen 

Begärs ytterligare ordet? Lagtingsledamoten Brage Eklund har med understöd av lag-

tingsledamoten Axel Jonsson föreslagit att det första stycket, sista meningen under ru-

briken ”Relationen mellan landskapet och kommunerna” i betänkandets allmänna mo-

tivering ersätts med följande: ”Finans- och näringsutskottet förutsätter att landskapsre-

geringen ska kompensera höjningen av grundavdraget fullt ut till kommunerna till dess 

att den framtida kommunstrukturen fastslagits” samt att andra stycket under rubriken 

utgår. Ändringen framgår av reservationen till betänkandet. 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.  

Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att de som om-

fattar finans- och näringsutskottets förslag röstar ja medan de som omfattar lagtingsle-

damoten Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen 

godkännas?  

Ltl Brage Eklund 

Fru talman! Jag förslår öppen omröstning. 

Ltl Axel Jonsson  

Jag ber att få understöda ltl Eklunds förslag.   

Talmannen 

Lagtingsledamoten Brage Eklund har med understöd av lagtingsledamoten Axel Jons-

son föreslagit att en öppen omröstning ska hållas. En öppen omröstning kommer därför 

att verkställas.  

Jag ber lagtingsledamöterna Barbro Sundback och Harry Jansson att biträda vid röst-

räkningen.  
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Upprop.  

Omröstningen har utfallit så att 24 ja-röster har avgivits, 3 nej-röster och 3 ledamöter 

är frånvarande. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.  

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.  Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

2 Användande av belysning vid jakt 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2011-2012) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2011-2012) 

I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

den första behandlingen eller förkasta förslaget.  

Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion.  

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Jag var upptagen av ett möte med Nordiska rådet när det här 

ärendet var uppe förra gången. Därför vill jag ge en kort kommentar i det här 

sammanhanget. 

Vi diskuterade vår ”storpolitiska” framställning i social- och miljöutskottet 

som tar upp jakt på mårdhund, mink, räv och grävling. Det är tveksamt om 

grävling finns här i landskapet. Framställningen tar upp om man ska jaga de 

nämnda djuren med stationär fastmonterad belysning eller med ficklampan. 

Enligt mitt förmenande börjar man i parlamentet lite hamna på detaljnivå.  

Jag förde ett resonemang om det här i utskottet, men mina värderade kol-

legor i regeringsblocket är lite hårt hållna så det gick inte riktigt att få någon 

större förståelse för att man skulle bifoga en kläm till betänkandet. I kläm-

men skulle man be landskapsregeringen att överväga om man kunde ha den 

här typen av detaljer i en förordning. Jag ides inte framhärda och skriva en 

reservation för jag tyckte inte att ärendet var så pass stort.  

Jag vill fråga ansvarig jaktminister Karlström hur han ser på den här pro-

blematiken. Hör den här typen av detaljreglering hemma i parlamentet? 

Kunde man inte ifrån regeringens sida överväga att får det här på förord-

ningsnivå?  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Fru talman! Nu blir det nästan som om jag skulle svara istället för mi-

nister Karlström.  

Ltl Anders Erikssons frågeställning är relevant. Den här regeringen 

kan heller inte helt och hållet lastas för den här framställningen. Hela 

arbetet igångsattes under förra regeringsperioden Men det finns ju 

också ett löfte i handlingsprogrammet att hela jaktlagen ska få en över-

syn. Då finns det möjlighet att reglera det.  

För övrigt tycker jag att grävlingen ska fridlysas. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det sistnämnda uttalandet så har jag inte kompetens att 

avgöra om det ska vara så eller inte. Men jag har förstått att man får leta 

länge för att hitta en grävling i landskapet. 

Även om det kommer ny jaktlag så småningom så vore det intressant 

att höra hur den ansvariga ministern och regeringen ser på det här. Hör 
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den här typen av detaljer hemma i parlamentet eller inte? Som det har 

framgått av mitt korta anförande så tycker jag inte det. Vi borde kanske 

ägna oss åt lite mera övergripande frågor så att man skulle reglera det 

här på förordningsnivå. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, fru talman! Ja, det är klart att det här kanske inte är en så stor 

självstyrelsepolitisk fråga som varje gång behöver diskuteras i lagtinget. 

Samtidigt vet vi att det är en känslig fråga när det handlar om vår ge-

mensamma viltvård och viltvårdsresurs. Som vi hörde i förra replikskif-

tet så finns det åsikter som går ganska kraftigt emot näringsministerns. 

Jag anser att vi gott och väl kan skjuta grävling. Men inom parlamentet 

finns det åsikter om att grävlingen skulle fridlysas. Det är väl ett svar på 

frågan. Det är kanske bra att det diskuteras i den här salen eftersom det 

finns så stora åsiktsskillnader. 

Min personliga åsikt är, som det står i regeringsprogrammet; vi vill 

överföra mer beslutanderätt till viltvårdsföreningarna. Vi försöker över-

föra så mycket som möjligt av viltvården till dem som sköter den. Men 

det behöver också finnas en politisk förankring och ett politiskt ställ-

ningstagande. Vi kan inte släppa allting fritt när det gäller det. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Det är väldigt lätt att diskutera detaljer i det oändliga. Det 

är väldigt lätt att ha mycket åsikter om detaljer men i de stora tunga frå-

gorna kanske det inte blir så mycket diskussioner. Lite mot den bak-

grunden skulle jag gärna vilja se att man fredade parlamentet från den 

här typen av detaljfrågor. 

Jag var faktiskt lite tveksam till att begära ordet och trassla in mig i 

den här diskussionen. Jag ville ändå inte driva frågan till omröstning i 

utskottet. Jag vill uppmärksamgöra landskapsregeringen på det här. Nu 

uppfattade jag att ansvarig minister sade kanske lite både och. Eventu-

ellt hörde det här ärendet inte hemma här, men det kanske ändå var bra 

att diskutera det här. Om jag har fått regeringen att fundera på det här 

lite framöver så är jag nöjd med den saken. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Jag skulle egentligen inte ha behövt begära replik när jag hörde den sista 

meningen att ltl Eriksson är nöjd. 

Det finns 3500 jägare på Åland och ibland kan det finnas 3500 olika 

åsikter om en och samma sak. Det här är ett område som väldigt många 

tycker om att debattera länge. Om vi går bakåt i lagtingets historia så har 

jaktfrågor sysselsatt lagtinget många timmar. Uppenbarligen förekom-

mer det ganska stora åsiktskillnader. Det kan vara bra att det här ären-

det får debatterats, även om jag själv håller med om att näringsmi-

nistern kanske inte ska fokusera mest på de frågorna. Det finns andra 

stora viktiga frågor att lägga tid, resurser och energi på. 

Vi får säkert återkomma flera gånger och diskutera det här när vi ska 

göra om jaktlagen. 



  

618 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det ligger mycket i det som minister Karlström sade. När jag kom in i 

denna sal första gången 1987 så var det två ärenden som man måste 

kunna; jaktfrågor och självstyrelsepolitik. Kunde man detta så klarade 

man sig bra. Nu är väl ingen av de frågorna så där väldigt högt uppe på 

agendan längre, tyvärr. När det gäller det sistnämnda, självstyrelsefrå-

gor, så skulle jag vilja att man lyfte dem lite. 

När det gäller jakten, med all respekt för dessa 3500 jägare, så tycker 

jag att det finns viktigare saker som vi kan diskutera här, åtminstone på 

den här detaljnivån som den här framställningen är.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Det är sant att jaktfrågorna har en stark historisk ställning i det 

åländska lagtingsarbetet. Jag skulle inte säga att frågan om vilka villebråd 

som får skjutas är mindre intressant idag. Jag tror på ett sätt att intresset för 

de här frågorna har blivit mera en civil fråga, inte bara en fråga för jägarna. 

Det har att göra med hotet mot vår miljö och artrikedom osv.  

Om det föds någon panda i Kina eller om en noshörningsunge på något zoo 

blir sjuk så väcker det enorma rubriker och bilder i media och på YouTube 

kan man följa det enskilda djurets livssituation. Intresset för det vilt som vi 

har i våra skogar är nog idag mycket stort också bland icke jägare, speciellt 

bland unga människor. Det finns naturföreningar av olika slag som uppträder 

som djurens beskyddare. Inte minst har vi fått erfara det vad gäller den trad-

itionella jakten på sjöfågel. Det finns nästan inte någon starkare organisation 

än den internationella fågelskyddsföreningen, som på sätt och vis gjorde att 

Åland blev av med den traditionella vårjakten. 

Jag tror nog att man idag ska se den här frågan i betydligt bredare belys-

ning än enbart en fråga för jaktföreningarna och deras synpunkter på vad 

man ska få jaga och skjuta. 

Frågan om det ska vara i lag eller i förordning så tror jag att de villebråd 

som ska skjutas ska vara regerade i lag, just mot bakgrunden av den här dis-

kussionen. Däremot sådant som gäller jakttider och sådana saker kan stå i 

förordning. Det är klart att man med en delegeringsbestämmelse skulle 

kunna tänka sig att regeringen bestämmer vilka villebråd som är jaktbara och 

vilka som inte är det. Jag tror att det inte är att föredra. Vad som ska få skju-

tas och inte ska få skjutas är en viktig fråga principiellt. 

Jag måste avsluta med en sann historia från lagtinget som har att göra med 

huruvida man ska fridlysta vissa arter som är hotade, enligt de professionella, 

de som bereder lagen. Min erfarenhet är att jägarna mycket ofta har en helt 

annan uppfattning än de professionella. Jägarna vet för de jagar. Där har vi 

en diskussion som svajar fram och tillbaka. Vad gäller grävlingen så finns det 

ytterst få grävlingar på Åland. Det skulle vara ett motiv för att man rent lo-

giskt skulle utesluta grävlingen. Det fanns ett liknande förslag för många, 

många år tillbaka, att vi skulle fridlysta sothönan. Då fanns det en aktiv jä-

gare här i lagtinget som starkt argumenterade för att man inte skulle fridlysa 

sothönan för att det fanns så få exemplar. Den logiken blev sedan rådande i 

lagtinget. Sothönan fridlystes inte det skedet.  
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Det är väldigt mycket känslor bakom jaktlagstiftningen. Jag brukar tänka 

att jaktlagen är som männens barnomsorgslag; kontrollera stammen och 

vilka som ska skyddas och allt det som dessa jägarrepresentanter utgjuter sig 

om de olika arternas skyddsvärdhet osv. 

Jag omfattar det här förslaget. Jag tycker att vi i fortsättningen också ska ta 

ställning till vilka arter som ska vara jaktbara. Tack, fru talman. 

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  

Förslaget till landskapslag om ändring av jaktlagen för landskapet Åland föreläggs för 

antagande i andra behandling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. 

Lagförslagets andra behandling är avslutad. 

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Lagtinget har i enda behand-

ling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.  

 Enda behandling efter bordläggning 

3 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2011 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 7/2011-2012)  
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 2/2011-2012) 

Ärendet bordlades vid plenum den 25 januari 2012. Först tillåts fortsatt diskussion och 

efter det börjar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Gunnar Jansson 

Tack, fru talman! Efter ett inlägg vid plenum senaste onsdag stödde jag ett 

förslag om bordläggning. Jag tänker i detta anförande uppehålla mig vid tre 

frågeställningar; ansvar, respekt och framtidstro.  

Vad gäller ansvar för kommunerna och kommuninvånarnas väl och ve så 

vill jag citera grundlagen, vilket jag också kommer att göra flera gånger. I 

grundlagens § 121 sägs; ”Finland, och därmed också Åland, är indelat i 

kommuner, vilkas förvaltning ska grunda sig på självstyrelse för kommu-

nens invånare”. Ännu viktigare är följande moment som säger; ”bestämmel-

ser om dt allmänna grunderna för kommunernas förvaltning och om upp-

gifter som ålagts kommunerna utfärdas genom lag”. Härmed är det en gång 

för alla fastslaget att förhållandet mellan landskapet och kommunerna på 

Åland är en fråga för lagstiftning. 

 Alla har vi alldeles klart för oss att lagtinget inte kan på annat sätt än ge-

nom landskapslag överföra uppgifter på kommuner. Det är mer än tydligt i 

grundlagen. Av det följer också att när det förknippas med ekonomiska åta-

ganden för kommunerna, vilket det nästan alltid gör, ska därom regleras i lag. 

Det här är hela den normbundna ordningens uppbyggnad i umgänget mellan 

landskapet och kommuner.  

Det primära ansvaret för kommunerna åvilar kommunernas invånare och 

det sekundära ansvaret åvilar landskapet, som jag också nämnde tidigare. 

I det här fallet har Sottungaborna en grundlagsenlig rätt till självstyrelse, 

däremot kan man inte säga att kommunen har rätt att finnas till enligt 

samma normer.  Men om kommunens förmåga att klara sina åligganden, som 

lagtinget har ålagt kommunen, är i fara och därmed kommunmedlemmarnas 

förmåga att klara sig och om kommunens förmåga att fullgöra de kommunala 

uppgifterna är i fara så är det landskapet skyldighet att, enligt de regler som 
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gäller, bistå kommun. Om det misslyckas så är det statsmaktens skyldighet 

att i sista hand sörja för kommunmedlemmarnas överlevnad.  

Så här är den juridiska konstruktionen uppbyggd. Det är alltså ett ansvar 

som följer av den lagstiftning som lagtinget har utfärdat. Jag menar också att 

det på oss alla åvilar samma ansvar att följa de regler vi själva har instiftat. 

Eller som jag nämnde, hur kan vi förvänta oss att någon annan ska följa lagar 

och regler om inte vi här är villiga att göra det? 

Vad gäller respekten så spinner jag på samma tema. Sottunga kommun har 

tagit sitt ansvar, de har konstaterat att tillståndet är i fara och prekärt för dess 

medlemmar och kommunens förmåga att klara sina åligganden. Då har 

kommunen vänt sig till landskapet, precis såsom ska ske. Det har kommunen 

gjort inom ramen för sin självstyrelse. Då kan inte landskapsregeringen och 

lagtinget upphäva den självstyrelsen och säga; ”nej, ni är på fel, ni ska inte 

söka stöd, ni ska söka lån”. Den behörigheten har vi överhuvudtaget inte här, 

vare sig i landskapsregeringen eller i lagtinget. Det är kommunen som själv 

bestämmer vad den vill göra.  

Den här transformeringen som nu har skett, från att kommunen har sökt 

om stöd till att man eventuellt överhuvudtaget inte ska ta den saken till be-

handling, uppenbarligen utan beslut, eller att man säger till kommunen; ”så 

där gör man inte, ni ska låna pengar istället”, så det är en överträdelse av den 

kommunala självstyrelsen. Den kommunala självstyrelsen måste vi respek-

tera. Hur kan vi här annars vänta oss att någon ska respektera landskapets 

självstyrelse om vi inte själva är beredda att respektera den självstyrelse som 

våra kommuner lever under. 

Om kommunen hade valt att låna pengar till sina trångmål så hade kom-

munen rimligtvis själv fattat beslut om att göra det. Det kan inte landskaps-

regeringen göra för kommunens räkning. Hade kommunen då gått in för att 

låna pengar så hade det sannolikt följts av en upphandling. Så gör åtminstone 

de kommuner som jag känner till. Ämnar kommunen låna pengar så upp-

handla man en sådan åtgärd. Det är helt i enlighet med idén om EU-

normeringen och integrationen i Europa. Att man i det här fallet, när man 

ämnar låna pengar, betraktar det som en vara och normalt upphandlar man 

varor för att få förmånliga villkor.  

Om landskapsregeringen nu har konstaterat att Sottunga kommun inte 

uppfyller kriterierna för att få stöd, men om man först lånar pengar och för-

sämrar sin ekonomi och därefter kan man konvertera lånet till stöd och 

kommun uppenbarligen, utan att behöva uppfylla kraven för stöd, ändå kan 

få lånet ombildat till stöd. Kolleger, så här kan man inte begå! Kommunen 

har rätt att leva under respekt för sin självstyrelse, att själv bedöma om sina 

förhållanden och vidta de åtgärder som lagstiftningen innehåller. 

Skulle detta kräva en budgetlag? Svaret är nej. Det handlar inte om att ge-

nomföra budget, det handlar om att reglera förhållandet mellan landskapet 

och kommunerna och det är reglerat i lag. Om lagstiftningen inte räcker till så 

ändrar man lagen innan man skrider till åtgärder. Man struntar inte i gäl-

lande lagstiftning. Man äventyrar inte kommunens rättsäkerhet genom att 

inte besvara det som de ber om, man anvisar rättsmedel för att söka ändring i 

ett eventuellt felaktigt beslut. Till lagtinget säger man hur kommunen borde 

hantera frågan, utan att man själv berättar om den omständigheten. Det är 

inte en sådan god förvaltning som samma grundlag tryggar alla.  
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Nu citerar jag 21 §, mom.2, som talar om rättsskydd: ”Offentligheten vid 

handläggningen av förvaltningsärenden, rättegångsmål, i den skall ingå 

rätten att bli hörd, rätten att få motiverade beslut och rätten att söka änd-

ring. I lagstiftningen ska därutöver införas garantier för en rättvis rätte-

gång och god förvaltning och det ska tryggas genom lag.” En sådan lag har 

vi, nämligen förvaltningslagen, och även vad gäller ekonomin i landskapsla-

gen om stöd till kommunerna. 

Fru talman! För det tredje, framtidstro. Jag hoppas att ingen nu beskyller 

oppositionen för att beröva Sottunga kommun dess framtidstro. Vi vill, med 

de här invändningarna, skapa arbetsro för regeringen och framtidstro för 

kommunen.  Med den här debatten, som tyvärr regeringens handlande har 

lett till, så har jag svårt att tänka mig att någon vill flytta till Sottunga kom-

mun. Frågan är kanske snarast; vågar man bo kvar där, om inte Sottunga 

kommun vågar lita på den lagstiftning som reglerar det ekonomiska um-

gänget mellan landskapet och kommunerna?  

Det här gäller nu generellt. Lagar är normer, normerna är abstrakta och 

ska gälla neutralt lika för alla. Det här är inte enbart en fråga för Sottunga, 

det här är en fråga om alla kommuners tilltro till landskapet.  

Därför finns det ett medel att komma ur detta trångmål; att godkänna re-

servationen som är fogat till betänkandet. Till den får vi återkomma fru tal-

man, tack. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Det är alltid roligt att höra på ltl Gunnar Janssons ju-

ridiska utläggningar. Det är väl inte tänkt att de ska tjäna ett politiskt 

syfte, men i det här så tycker jag nog att de gör det. Om kommunen 

Sottunga och landskapsregeringen kommer överens om att man ska be-

vilja lån till kommun, att det skulle innebära ett brott mot den kommu-

nala självstyrelsen? Det är ju slutsatsen av detta resonemang. Om båda 

parter är överens kan det väl inte föreligga något hinder. Kommun har 

väl rättsverkan också i det avseendet. 

Jag vet att ltl Gunnar Jansson har efterlyst en lag motsvarande den 

som man har i riket som just gäller för kommuner i den situation som 

Sottunga är i. Men den lagen fick vi inte under den senaste mandatperi-

oden, då hade läget varit ett annat. Den lag som man nu hänvisar till gäl-

ler inte. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Den första delen av repliken kan jag enbart kommen-

tera att Sottunga har begärt stöd och vi har i lagtinget blivit upplysta om 

att kommunen inte uppfyller de kriterier som lagstiftningen ställer på 

att få stöd. Istället föreslås att kommunen ska få lån. Det är nog främ-

mande för mig att en kommun begär någonting och via lagtinget får svar 

på att det inte blir någonting. Det blir som med Boman och gröten.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag tycker att ltl Jansson fick det att låta som om en kom-

mun begär bidrag och regeringen föreslår lån så skulle det i sig vara ett 
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brott mot kommunens självstyrelse. Det är ju en helt orimlig slutsats. 

Att vårt system skulle vara så fundamentalistiskt att en kommun, som är 

en juridisk person, inte skulle ha rätt att avtala med regeringen om ett 

lån? Jag har väl aldrig hört på maken. 

Hur blev det nu med den där lagstiftningen som vi egentligen borde 

ha haft för att kunna bevilja olika typer av stöd, som man gör i riket med 

kommuner i kris? Den saknar lagen saknar vi fortfarande och det är ju 

detta som är problemet med bidrag i stöd av lag. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Om en kommun ber om ett stöd av landskapsregering-

en så har kommunen rätt att få svar; ja eller nej. Det kan inte vara god 

förvaltning, som jag citerade ur grundlagen, att det via lagtinget kom-

mer ett besked som säger att det inte blir något stöd utan det blir lån 

istället. 

Vad gäller konsolideringen av kommunernas ekonomier och kommu-

nutredning överhuvudtaget så är kollegan Sundback alldeles på rätt. Så 

här har det varit, så här var det också hos oss en tid, det hette då lite 

brutalt att man ställde kommunerna under förstärkt tillsyn. Tyvärr sak-

nar vi den lagstiftningen, dess giltighet har i och för sig gått ut i riket. 

Men det har varit en lagstiftning som uppfyller de här kraven på god 

förvaltning, som jag nog också mer och mer tydligt ser att vi behöver på 

Åland. Ja tack!  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Den här långa debatten har huvudsakligen handlat om 

vi ska ge lån eller stöd. Alla är överens om att vi ska hjälpa Sottunga. 

Kanoner har laddats från oppositionen med liberalerna i spetsen om 

insinuationer om att det skulle vara olagligt att ge Sottunga lån. Jag 

hävdade i mitt anförande att det inte var olagligt att ge Sottunga lån. Jag 

skulle vilja höra om Gunnar Jansson anser att lån till en kommun är 

olagligt?  

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! All offentlig verksamhet ska stöda sig på lag. I land-

skapsregeringens regeringsprogram står det att all offentlig verksamhet 

ska regleras. Det betyder samma sak. Vi saknar lagstiftning som gör det 

möjligt för landskapet att låna pengar till kommunerna, enligt land-

skapslagstiftning, enligt grunderna för det ekonomiska förhållandet 

mellan landskapet och kommunerna. I den lagstiftningen saknas lånein-

strumentet. I konsolideringslagstiftning brukar det finnas låneinstru-

ment. Nu blir det en semantisk fråga; är det olagligt? Jag vill inte be-

svara den frågan. Därför att det offentliga rättsliga umgänget mellan 

landskapet och kommuner aldrig kan vara en fråga om lagligt eller olag-

ligt. Alla verksamhet ska basera sig på lag. Man behöver överhuvudtaget 

inte ställa frågan huruvida det är olagligt, för någon verksamhet som 

inte baserar sig på lag ska inte förekomma.  
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Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det här visar ju på att det inte är olagligt, som även jag 

anser. Jag har också noterat att det tidigare har getts lån till kommuner. 

Mariehamn fick ett likviditetslån på 10 miljoner mark vid årsskiftet 

1996-1997. I den här gula boken som liberalerna har annonserat att man 

följer och också i den tidigare budgeten för 2011 så finns det, på sidan 75 

i den förra och på sidan 76 i den nya budgeten, lån ur penningautomat-

medel på 10,6 miljoner euro, i den senaste budgeten. Det står att lånen 

utges åt kommuner. Det här är också en form av likviditet som man ger 

ut till kommunerna som lån. Ltl Jansson säger att verksamhet måste 

stöda sig på lag, men liberalerna har föreslagit lån till kommuner i bud-

geterna under tidigare år.  

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Fru talman! Jag har ingen möjlighet att bedöma eller ens gå i svaromål 

för vad som utfördes på 90-talet. Jag var visserligen medlem av lagtinget 

i början av 90-talet, men efter 1995 var jag verksam på annat håll. Den 

frågan måste jag förbigå tyvärr. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Jag måste passa på att ställa en fråga av en lagkunnig ltl 

Jansson. Vi har hört argumenten när det gäller för och emot det här stö-

det. En del av argumenten för avslag till stöd, utan att nämna namn, in-

nehåller en rädsla för att flera kommuner kommer att sälla sig på kö för 

att få stöd. Får man använda sådana kriterier för att neka Sottunga stöd? 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Svaret är nej. Emellertid måste jag lite förtydliga. 

Kommuner åtnjuter inte grundlagsskydd för sina mänskliga rättigheter 

eftersom kommunen inte är en människa, men invånarna i kommunen 

gör det. Därför anses det i den juridiska doktrinen att också kommunen 

som en sammanslutning, med tanke på sina medlemmar, ska ha grund-

lagsenligt skydd. Ett sådant här förfarande som ltl Eklund anvisar är ju 

diskriminerade. Vi har ett alldeles tydligt diskrimineringsförbud i 

grundlagen. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Jag tackar för det svaret. Rädslan som ett argument och kri-

terier för att man har gett avslag har tydligt framförts av politiker här i 

salen. Det visar sig att dessa kriterier, som man hänvisar till, inte finns 

fastslagna av landskapsregeringen. 

Min grundtanke till reservationen är att jag måste följa lagen. Det har 

jag gjort i och med att jag har varit med och reserverat mig.  

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Det som grundlag, självstyrelselag och lagstiftning ge-

nomsyras av är att det ekonomiska umgänget mellan landskapet och 

kommunerna ska baseras sig på lag. Åtminstone på de områden som är 

lagreglerade är det nödvändigt att tillämpa lag. Man får inte tillämpa lag 
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bara där det är behagligt och sedan om det inte passar låta bli. Det här 

området är ett sådant som är reglerat i lag och då måste lagen följas. Är 

lagen felaktig så ska den ändras. Jag instämmer i kollegan Eklunds frå-

geställning.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Det är ju alltid synd när politik och juridik ska gå hand 

i hand. Kollegan Gunnar Jansson och jag ingick i en tidigare koalition 

som hade svårigheter att hitta principer på hur vi skulle stöda kommu-

nerna. Det är inte lätt att hitta kriterier som kan vara allomfattande. 

Jag begärde replik för att jag vill vända mig mot ltl Gunnar Janssons 

resonemang om att det här skulle vara ett problem sett ur ett grundlags-

perspektiv och sett ur någon sorts rättssäkerhetssynvinkel. Vi måste ju 

alla komma ihåg att det här handlar om att bistå en enskild kommun. Vi 

har redan uppgiftsfördelningar mellan kommunerna och landskapet re-

glerade i lag, i den mån det är landskapet som lagstiftare som reglerar 

det. Det faktum att vi nu vill stöda Sottunga med ett tillfälligt lån är ju 

inte något rättsövergrepp.  

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Nej, det får det inte vara. All offentlig verksamhet ska 

bygga på lag och utövas under lagarna. Nog ser jag problem i det här re-

sonemanget, att Sottunga kommun på oklara grunder nu inte uppfyller 

kriterierna för att få stöd. Men, om kommunen är villig att ta emot ett 

lån av landskapet först så kan nog det lånet konverteras till ett stöd, som 

om då inte kriterierna skulle gälla eller huruvida kriterierna gäller blir 

för mig oklart. Det här är ett problem för rättsäkerheten. Om kommu-

nen idag inte uppfyller kraven så är det ju synd naturligtvis. Men efter 

ett lån, som de facto försämrar kommunens ekonomi, skulle de då upp-

fylla kriterierna. Det är för mig fullständigt oklart hur man med stöd av 

nuvarande lagstiftning kan komma till en sådan slutsats?  

Ltl Harry Jansson, replik 

Med all respekt för tidigare lantrådet, talmannen Roger Nordlunds kun-

skap i förvaltning och ett annat så tror jag inte att han ensam har kon-

struerat det här problemet som tydligen ltl Gunnar Jansson finner. Nog 

har vicelantrådet noterat att tjänstemännen på finansavdelningen är 

skeptiska till, på basen av gällande lagstiftning och i avsaknad av de re-

dan nämnda principerna, att gå direkt på ett understöd av den av art 

som nämns i landskapslagstiftningen. Det är väl ett större problem än 

bara den här enskilda frågan i sig. 

Jag vänder mig också emot att kollegan Gunnar Jansson hela tiden 

försöker inskränka lagtingets budgetmakt. Jag har vänt mig lite mot det 

tidigare. Varför skulle vi hela tiden se till att ha bojor på oss i vårt hand-

havande? Vi vet att det nu och då krävs tillfälliga insatser från det of-

fentliga där lagtinget står för pengarna. 
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Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Därför att vi har förbundit oss att följa lagar. Det är 

faktiskt inte svårare än så. 

Den berömda 9 §, som kollegan Sundman med förtjusning citerade 

tidigare, återfinner vi nu i lagtingsordningen 11 §, som säger att här är vi 

skyldiga att följa lagar.   

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Plenum avbryts för lunchpaus. Vi återkommer kl. 12.40. 

Plenum fortsätter. 

Vicelantrådet Roger Nordlund 

Fru talman! Frågan under moment 44. 05.30 finansieringsunderstöd till 

kommunerna, som syftar till att ge landskapsregeringen möjlighet att an-

vända pengarna som finns budgeterade redan i 2011 års budget till att också 

kunna ge ut till det som likviditetslån, så tenderar diskussion att gå åt olika 

håll. Det är lite tråkigt. Jag är övertygad om att alla vi som debatterar den här 

frågan har samma slutmål, att vi ska försöka hitta en långsiktig lösning också 

för åldringar på Sottunga och även andra kommuner som kanske så små-

ningom hamnar i samma situation.  

Vi som stöder det här lagda förslaget har sagt att vi i det här första skedet 

vill ge det som ett likviditetslån för att klara den första fasen.  Sedan i ett 

längre perspektiv vill vi eventuellt kunna omvandla lånet till ett stöd, när vi 

har hittat den mera långsiktiga lösningen. Hur den lösningen eventuellt 

borde se ut är sist och slutligen det som den här debatten och diskussionen 

mera borde handla om. Vi borde alla hjälpas åt att försöka bidra i den debat-

ten och diskussionen. Då skulle vi föra det här mera framåt på ett konstruk-

tivt sätt. 

För min del ser jag att den stora lösningen rimligen ska finnas i det som 

kallas för samhällsservicereformen. Det är första steget är taget nu när vi har 

tillsatt en grupp som ska arbeta fram modeller. Men före den stora lösningen 

är klar så måste vi också göra andra steg för att klara Sottungas och även flera 

andra kommuners situationer under de närmaste åren.  

I det här specifika fallet är likviditetslån ett medel, men vi måste också tro-

ligen titta på landskapsandelarna och vi måste titta på vad som finns i 2012 

års budget. Det finns upptaget lite över 300 000 euro, om jag minns rätt, för 

samarbetsunderstöd och stöd för övrigt till kommunerna. Framförallt måste 

vi skapa en diskussion tillsammans med kommunerna i den här regionen, om 

vi talar om Sottunga specifikt, så att vi börjar hitta ett större samarbete. Alla 

måste förstå att vi måste börja samarbeta mera och hjälpa varandra för att 

skapa stora fungerande helheter.  

Jag tror att vi alla är överens om att Sottunga har vänt på varje sten som 

man kan göra inom deras egen verksamhet. Då måste man sedan ta nästa 

steg upp till en annan nivå och börja fundera på hur vi kan hitta samarbeten 

och andra lösningar. Att börja föra diskussioner ifrån landskapsregeringens 

sida är den fasen som vi kommer att gå in i efter att det här budgetförslaget är 

antaget så småningom.  

Vår målsättning är att vi ska trygga en likvärdig service till alla, oberoende 

var man bor på Åland. Det här är en väldigt stor utmaning som vi har framför 

oss. Vi måste antagligen vara beredda att föreslå ändringar i de system som 
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finns. Det nu aktuella fallet visar att kommunen inte täcks in fullt ut av de sy-

stem som vi har idag på grund av eller tack vare den småskalighet som vi har 

här på Åland som vi ska vara stolta över för det är också en del av den 

åländska identiteten och det åländska samhället. Därför måste vi också ge 

livsbetingelser. 

Till ltl Gunnar Jansson vill jag försäkra att vi är beredda att ta vårt ansvar i 

den här frågan, dels i den kortsiktiga lösningen men vi kommer framförallt 

att fokusera på den långsiktiga lösningen, hur vi ska kunna trygga de svagare 

regionernas möjligheter att klara sig också i framtiden.  

Rent formellt finns ansökan fortfarande kvar här. Vi har fört en dialog med 

Sottunga kommun. De är fullt medvetna om vilka mått och steg vi har vidta-

git i det här ärendet. När beslut har tagits här i lagtinget så fortsätter dialogen 

med Sottunga kommun. Ärendet ska hanteras på ett formellt korrekt sätt. På 

det sättet vill jag också respektera de här människorna. Jag är själv center-

partist just därför att jag tycker att det är viktigt att man för en regionalpolitik 

som är ansvarsfull och att hela Åland ska leva. Det är det som gör Åland spe-

ciellt.  

Vi har en knepig situation just nu i och med att vi har ett stort underskott i 

vår budget och vi möter stora utmaningar när vi tittar lite in i framtiden. Där-

för måste vi vara beredda att omstöpa vissa strukturer och system annars 

kommer inte det här att fungera.  

Jag vill också vara med och skapa framtidstro i våra olika samhällen. Vi 

har absolut en utmaning när vi tittar på åldersstrukturen i skärgården och 

när vi ser de olika flyttningsrörelserna. Hur ska vi kunna skapa en framtids-

tro, få en svängning så att vi får en återinflyttning och en växande befolkning 

istället för att befolkningen hela tiden minskar och bara en åldrande befolk-

ning blir kvar? Det är det stora scenariot. Vi måste få människorna som finns 

i skärgården att tro på att det finns en framtid. Vi måste också få andra män-

niskor att flytta in i skärgården för annars kommer det inte att fungera på 

sikt. Vi måste alla hjälpas åt. 

Nu har det blivit en stor debatt kring den första fasen. Det är viktigt att vi 

alla förbinder oss till den långsiktiga lösningen, att vi har en vilja att det ska 

finnas förutsättningar och en likvärdig service. Det är ändå grunden för att 

man ska kunna och vilja bo kvar. Tack.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Finansminister Nordlund sade att vi alla ska jobba 

gemensamt för att lösa problemen. Det tror jag nog att vi är överens om 

här att vi vill. Men vi kanske har lite olika syn på tillvägagångsättet. 

Mitt sätt att se på det här är att det finns underlag i lagen för att man 

kan ge stödet. Landskapsregeringen sätt att se på det här är att Sottunga 

inte uppfyller de kriterier, som egentligen inte existerar, men någon 

sorts bedömning har man haft. Den enda som drabbas av det här tillsvi-

dare är Sottunga för de har fått vänta på pengarna. Om man hade gått 

efter stödreglerna så hade de haft sin finansiering och likviditet i ord-

ning och sedan hade man kunnat börja jobba långsiktigt. Nu har man 

satt Sottunga i en situation så att de kanske har behövt låna tillfälligt ef-

tersom de måste vänta på pengarna. Vilket är bäst? 
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag delar ltl Eklunds bekymmer över att det har blivit så 

här. Vi ansåg att den här frågan behövde tas upp i en tilläggsbudget och 

tilläggsbudgeten hade sin givna tidtabell. Vi har fört en öppen dialog 

med Sottunga, de är medvetna om den här situationen och de tycker att 

det är en acceptabel väg. Det viktiga för dem är ändå att de får en lös-

ning på sin likviditetsproblematik under det kommande året och att vi 

tillsammans jobbar för att hitta en mera långsiktig lösning.  

Det är kloka människor där ute på Sottunga, de vet att det inte kan 

fortsätta så här utan man måste hitta olika former av samarbetslösning-

ar mellan de närliggande kommunerna och kanske också på andra sätt. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Jag har full förståelse för att man för en dialog med Sott-

unga ännu. Det skulle vara väldigt dumt om man inte gjorde det. När 

Sottunga lämnade in ansökan så skulle man kanske då också ha fört en 

dialog, så att man i tid hade klargjort vilka spelregler som gäller. Vi är 

alla överens om att Sottunga har en situation där man har gjort allt vad 

man har kunnat. Vi har olika tolkningar på vilket sätt man ska stöda 

dem. Vi följer klart och tydligt vad lagen säger. Ni har en annan tolk-

ning. Ni har en oro för att flera kommuner kommer att stå på kö om 

man går in för ett stödsystem och därför har man lagt det som ett lån.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Vi skriver; "för att möjliggöra att en långsiktig lösning ut-

arbetas i samarbete med kommunen och samtidigt i nuläget trygga 

den lagstadgade verksamheten föreslår landskapsregeringen att 

kommunen ska beviljas ett stöd i form av lån som ett senare skede kan 

omvandlas till ett samarbetsunderstöd eller särskilt understöd då en 

hållbar lösning åstadkommits." Det är den hållbara lösningen som vi 

söker och vi vill söka den tillsammans med Sottunga och andra närlig-

gande kommuner i första hand, men också i ett större sammanhang.  

Vi pratar nu om pengar från 2011. Vi har också pengar i 2012 års bud-

get som ska användas för att finna de här lösningarna. Det är inte allde-

les säkert att samarbetsunderstödspengarna i alla fall ska riktas just till 

den kommun som är drabbad. Den kommunen som ska vara med och 

lösa problematiken kan också behöva stöd. Vi har ett pussel att lägga.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Vicelantrådets beskrivning av den ekonomiska situat-

ionen är realistisk och beaktansvärd. I en sådan här situation brukar 

man tala om behovet av att konsolidera kommunernas ekonomi och till 

och med, om det behövs, reda ut åtgärder med vilka man kan konsolide-

rar ekonomin och löser problemen. Vågar vi då tro här i lagtinget att de 

åtgärderna kommer att skrivas in i lagstiftning och att vi här i kamma-

ren också får debattera konsolideringsåtgärderna på ett abstrakt och för 

alla kommuner neutralt verkande sätt? Så att det inte uppstår en situat-

ion där olika skuldebrev har olika innehåll och där man uppenbarligen 
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inte riktigt får någon insyn i konsolideringsåtgärderna. Vad jag efterly-

ser är alltså konsolidering. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag håller med det som ltl Gunnar Jansson sade. Det här är 

på något sätt ett undantag. Vi ska hoppas att vi slipper gå in med sådana 

här åtgärder i alltför många fall framöver. Det här är ett sätt att klara 

den här situationen. Vi måste vara lite mer proaktiva när det gäller 

andra kommuners situationer. För nu är vi reaktiva, vi reagerar på en si-

tuation och det bör vi försöka komma ifrån så långt som möjligt. 

När det gäller lagtingets medverkan i de kommande processerna så är 

förändringsprocessen absolut en av de största frågorna som vi tillsam-

mans har att hantera under den perioden.  

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Kan vi då i lagtinget förvänta oss, när eventuellt ett 

sådant här lån konverteras till ett stöd varmed landskapet avstått från 

en inkomstbringande rättighet som ett lån är, att också lagtinget med-

verkar i en sådan åtgärd? Det vill säga man avstår från en rättighet som 

det de facto innebär nu och istället för ett stöd ger man ett lån till Sott-

unga kommun.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Den saken behöver jag nog diskutera med sådana som är 

mera insatta i den här typen av ärenden än vad jag är. Som jag läser tex-

ten rent spontant så ger texten nog landskapsregeringen fullmakt att i 

det första fallet ge ut ett likviditetslån som sedan kan omvandlas till ett 

understöd. Om lagtinget klubbar beslutet så har man gett regeringen 

den fullmakten. Men det här är inget ärende som vi behöver ha några 

hemligheter kring. Jag tycker att allting behöver vara transparent, så 

transparent som är möjligt. 

Efter att det första steget har tagits, med att ta fram olika modeller för 

den framtida samhällsservicereformen, så när det gäller det mera lång-

siktiga så i det fortsatta arbetet kommer det att arbetas vidare på parla-

mentarisk bas där alla partier kommer att få medverka.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Vi vill alla ha en långsiktig lösning och system som är proak-

tiva, så att man inte ska hamna i den här situationen. Vi har alla varit 

eniga om att det är den riktning som vi ska ta. 

Samtidigt vet vi att en samhällsreform är ett omfattande processar-

bete. Det behöver också finnas någon sorts politisk enighet inom majori-

teten. Bara den här lagstiftningsåtgärden om avdragen i kommunallagen 

visar hur stor oenigheten faktiskt är. Det är nog ganska långt innan vi 

når fram till en helhetslösning. Jag har svårt att förstå varför man inte 

under tiden använder de regelverk som finns? Alltså möjlighet att ge 

stöd enligt prövning. Varför för man in ett helt system? 
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! För det första har jag inte uppfattat att det råder någon oe-

nighet eller att det har aviserats några omröstningar när det gäller skat-

telagstiftningen. Däremot kan man naturligtvis diskutera olika infalls-

vinklar men det är ju en del av den demokratiska processen. Jag har inte 

noterat att man skulle vara oenig. 

När det gäller varför vi gick in för detta med likviditetslån så i det för-

beredande arbetet när det gäller det här ärendet och tidigare ärenden så 

har det varit soliditeten, skuldsättningen, likviditeten och resultatet som 

man har haft som bedömningsgrund i beredningsarbetet. Det är dock 

icke fastställa kriterier, så att vi slipper en debatt om det. Men detta har 

varit grunden till varför man kom fram till att gå in för likviditetslån. 

Sottunga kommun har de facto inte någon större skuldsättning i dagslä-

get. Det är ju i grunden bra. Därför valde vi det här, men också med be-

aktande av att vi söker den mera långsiktig lösningen. Alla parter ska 

medverka till en långsiktig lösning. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Om man eftersträvar en långsiktig lösning och det finns system 

som vi kan använda just nu, då förstår jag inte varför man för in ytterli-

gare ett nytt system? Det är så svårt att förstå.  

Det är en liten logisk kullerbytta, för att Sottunga inte har lån då ska 

man tvinga Sottunga att ta lån för att de sedan ska kunna få stöd. Det är 

en logisk kullerbytta som jag tycker att landskapsregeringen gör.  

Vicelantrådet sade att transaktionerna ska vara så transparenta som 

möjligt. Det är ju det som liberalerna och reservanten hela tiden har 

hävdat i sina argumentationer. Genom att använda den lagstiftning som 

finns så är också förutsättningarna för alla kommuner tydliga, transpa-

renta och man har en öppenhet i sitt förfarande. Det här blir nu ett nytt 

system som vi inte vet någonting om. Vi vet inte vilka konsekvenserna 

blir av att landskapet agerar som en bankinrättning. 

Talmannen 

Tiden är ute!    

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! För det första är det inte första gången som landskapet ger 

ut likviditetslån eller omvandlar lån. Det skedde också under den före-

gående perioden, som vi kan återkomma till i annat sammanhang. 

Man måste också tänka sig att det här är skattepengar som vi nu över-

låter till Sottunga kommun. Alla skattebetalare på Åland har ett intresse 

av att skattepengarna används på bästa möjliga sätt, inte bara i det korta 

perspektivet utan också i det långa perspektivet. Skulle vi bara ha fort-

satt att ge ett bidrag som tidigare så skulle det inte ha varit en markering 

att det är en ny situation. Nu markerar vi att det är en ny situation och vi 

har alla ett gemensamt ansvar för att försöka hitta den långsiktiga lös-

ningen. Det är såsom åtminstone jag tänker. Sedan hoppas jag att vi fin-

ner den långsiktiga lösningen i slutändan och att Sottunga inte ska be-

lastas av det här desto mera.  
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Tack för ordet, fru talman! Jag tänker beröra tre punkter, förhoppningsvis 

rätt kort. Det är de punkter som har varit upp till diskussion i den här till-

läggsbudgeten.  

Den första punkten gäller Ålands Industrihus. Finansutskottet skriver att 

landskapsregeringen måste vara noggrann med den här typen av hantering av 

stöd till näringslivet. Det är förstås ett viktigt konstaterande och det gäller ju i 

alla sammanhang. Utskottet skriver; ”man har erfarit att räntan på fordran 

utgör cirka 200 000 per år”. Det får jag inte riktigt att gå ihop om man kon-

staterar att beloppet redan nu är uppe i 2 miljoner i ränta. Räntan måste vara 

högre per år. Det kanske finns någon förklaring på hur finans- och näringsut-

skottet har kommit fram till den här summan. 

Det som jag också tog upp i remissen var om bolaget Ålands Industrihus, 

dess ledning och ägarna, landskapsregeringen, har en samsyn? Det har varit 

mycket soloåkningar. Det har pratats om besvär mot landskapsregeringen 

osv. Jag riktar mig speciellt till finansutskottets ordförande. Har man i ut-

skottsbehandlingen kommit underfund med att det finns en samsyn mellan 

bolaget och Ålands landskapsregering, huvudägaren. För det tror jag att är 

väldig viktigt om man ska kunna rädda vad som räddas kan av dessa nästan 8 

miljoner euro som vi pratar om. Det skulle jag bra gärna vilja veta. 

Den andra frågan är, det som vicelantrådet var inne på, stödet till Sott-

unga. Jag tycker finansministern gav en bra redogörelse. Men det finns fort-

farande vissa frågetecken kvar.  

Jag konstaterade att det var en het debatt senaste onsdag. Till och med so-

cialdemokraternas före detta ledare Jurholt figurerade i debatten. Jag tänker 

inte dra upp debatten till den nivån. Jag tycker ganska långt att det kanske är 

en pseudodebatt sist och slutligen om vi ska lån eller bidrag. Det sägs i fi-

nansutskottets text så här; "lånet kan i efterhand omvandlas till stöd". Det 

har tydligen majoriteten gått med på så vad är då skillnaden? 

När det gäller möjligheten att omvandla lånet till stöd så finns det regler, 

finns det kriterier och hur tänker man i så fall gå tillväga? Frågan som bl.a. 

vtm Viveka Eriksson ställde, varför man inte tillämpar det existerande regel-

verket. Om jag försöker lyssna mellan raderna på de svar som har getts så be-

ror det på att det tydligen finns en rädsla för att skapa någon typ av prejudi-

kat för när andra kommunerna hamnar i en likadan situation. 

Jag tycker att de juridiska invändningar som ltl Gunnar Jansson hade var 

relevanta. Vi pratar många gånger väldigt samstämmigt om att land ska med 

lag byggas. Men ibland tycker vi att vi inte ska hålla på med så väldigt mycket 

juristeri beroende på vilken roll man befinner sig i. Nog måste det väl ändå 

vara det vägledande, att land ska med lag byggas.  

Tittar vi på Sottungafallet specifikt så oavsett om det blir ett lån eller ett 

bidrag så är det inte tillräckligt, precis som finansminister Nordlund sade. 

Det ser vi också i den text som finansutskottet skriver.  

Jag noterade att finansminister Nordlund sade att samhällsreformen 

kommer att hjälpa till att lösa den här typen av problem, men det kommer att 

ta tid och det tror jag säkert.  



  

  631 

Vilka andra steg finns då? Jag har många gånger nämnt att en av huvudor-

sakerna till Sottungs problem är just de stora kostnaderna för en åldrande be-

folkning. Det är inte bra att en liten kommuns kommuninvånare som börjar 

bli lite äldre ska känna att man ligger sin hemkommun till last på det sätt som 

det har blivit nu. Någon typ av tak för åldringsvården borde införas. Jag und-

rar om inte detta vore ett steg att snabbast lösa den här typen av problem. Då 

visar vi solidaritet över hela landskapet. När det gäller det som finansmi-

nistern sade om andra steg så undrar jag om man inte kan titta på det? Har 

man tittat på det och i så fall varför går man inte vidare med det? Finns det 

några eventuella nackdelar som inte jag har tänkt på?  

Till sist, fru talman, plockar jag upp problematiken med att få tillbaka 

pengarna från varvet som byggde M/S Skarven. Jag känner en stor oro för att 

man kastar ytterligare goda pengar efter dåliga. Det gör jag just på grund av 

att ”bankgarantin” tappades bort, den är inte kraft mera. Här igen riktar jag 

mig speciellt till finansutskottets ordförande. Utskottet skriver; "det torde 

finnas möjligheter att lyckas med en återvinningsprocess och därmed möj-

lighet att erhålla de medel som skiljedomstolen utdömt till landskapsrege-

ringens förmån". På vilka grunder har man i utskottet kommit fram till att 

det är på det här sättet? Vad har denna domstolsprocess kostat hittills? Den 

frågan ställde jag också i remissen.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ltl Anders Eriksson tar upp detta med prejudikat, att det är ett 

av argumenten till varför man är rädd för att tillämpa den lag som finns 

om möjlighet att använda stöd enligt prövning. Jag har noterat samma 

sak. Jag tycker att det är ett märkligt resonemang eftersom den här före-

slagna åtgärden verkligen kommer att bli prejudicerande. Genom att 

man inför ett nytt system så måste ju principen om lika behandling gäl-

ler också andra kommuner. Den här lagstiftningsåtgärden är noga ge-

nomtänkt, man har haft höranden från kommunerna och man har verk-

ligen övervägt det. Men i det här fallet så inför man bara ett nytt system 

som blir prejudicerande.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vtm Eriksson och jag är helt eniga i sak. Jag valde att dra ihop mitt an-

förande ganska mycket så att det inte skulle bli samma diskussioner en 

gång till. Jag försökte föra in något nytt i frågeställningen; varför man 

inte använder det existerande regelverket som, enligt mitt och reservan-

ternas förmenande, ger möjlighet att hjälpa Sottunga ganska akut? Jag 

tolkade remissdebatten som om man var rädd ifrån regeringens sida för 

att skapa någon typ av prejudikat. I sak är vtm Eriksson och jag helt 

eniga.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Det är intressant att ltl Eriksson tar upp detta med kostnadstak. Majori-

teten av den sittande regeringen, centern och obunden samling, lovade i 

sina valmanifest inför valet att det här är något som de kommer att 
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jobba med. Jag antar att vi i oppositionen får vänta och se om man dri-

ver den här frågan fortsättningsvis. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Det där är helt riktigt. Nu är jag en sådan försynt person så 

att jag inte vågar citera centerns valmanifest en gång till. Jag noterade 

att vicelantrådet blev så upprörd förra gången så därför vågade jag inte 

ta upp det en gång till. Men jag håller också med där i sak. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Eriksson för de vänliga frågorna. Det är bra att 

man lyfter upp de här sakerna.  

När det gäller räntorna så undrade ledamoten varför vi hade tagit upp 

200 000 per år i ungefärliga räntor. Det var den informationen som vi 

fick i utskottet. Mer exakt än så gick vi egentligen inte in på det. Vi satte 

med det här för att vi ville visa på vikten av att man faktiskt hanterar det 

här rimligt snabbt. Det finns ganska många olika sätt hur man räknar 

räntor när det gäller de här bidragen. I vissa fall handlar det om när de 

betalades ut, för hur länge sedan och till vilka villkor. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

För att spara tid så får jag vara tillfreds med svaret att man kan räkna 

räntor på olika sätt. Men om man tittar på att kostnaden nu till dags 

dato redan är över 2 miljoner så undrar jag hur man har erfarit att det 

skulle vara 200 000 per år. Men vi lämnar den biten.  

Det intressanta är om det finns en samsyn mellan Ålands Industrihus 

och huvudägaren, landskapsregeringen, om hur man ska gå tillväga för 

att rädda vad som räddas kan? Det är väldigt viktigt när det gäller den 

biten. 

Den andra frågeställningen gäller på vilket sätt man i finansutskottet 

har kommit fram till att det finns stora möjligheter att få tillbaka peng-

arna från varvet som byggde M/S Skarven? Det är de två frågorna som 

är ganska intressanta att få svar på.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack fru talman! När det gäller den första frågan så begriper jag den inte 

riktigt. I min värld är det så att om en ägare inte är nöjd med styrelsen 

och hur den agerar så ska den styrelsen bytas ut väldigt skyndsamt. 

Därmed förutsätter jag att det finns någon slags överensstämmelse där-

emellan. 

När det gäller domstolsprocessen i Estland så har vi under utskottets 

behandling fått ta del av sådan information som gör oss stärka i upp-

fattningen att det finns en god möjlighet att få in så mycket pengar som 

möjligt. Och mot bakgrund av hur landskapets kassa ser ut just nu så 

behöver man faktiskt ta alla de möjligheter som finns. 



  

  633 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det sistnämnda, med tanke på hur landskapets kassa ser 

ut, så är det som sägs givetvis sant. Men då är det också viktigt att man 

ser till att man inte förstör mera pengar än nödvändigt. Jag har fortfa-

rande min oro kvar att man kastar goda pengar efter dåliga när det gäl-

ler den här processen, just på grund av att inte finns någon bankgaran-

tier kvar. Jag tror att det är väldigt svårt. Men jag hoppas att jag har fel 

och finansutskottets ordförande Pettersson har rätt, för då kan det ju 

komma lite pengar till landskapet. 

När det gäller Ålands Industrihus så förstår jag svaret på det sättet att 

om inte samsynen fungerar så kommer styrelsen i Ålands Industrihus 

att bytas ut. Det var detta som man har kommit fram till i finansutskot-

tet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Ltl Anders Eriksson undrade om vi hade berört kostnadstaket i det här 

sammanhanget. Det har vi egentligen inte gjort i den här frågeställning-

en. Därför blir mitt svar mera generellt. För det första om man skulle 

börja diskutera kostnadstak när det gäller Sottunga så måste det vara ett 

väldigt, väldigt lågt kostnadstak för att det ska ha en avsedd effekt. An-

tagligen måste man i sådana fall gå in för att vi ska ha differentierade 

kostnadstak beroende på hur kommunernas situation ser ut. Det kanske 

huvudsakliga argumentet för att inte sätta ett kostnadstak här är att då 

fortsätter man också egentligen såsom förut och det finns ingen motive-

rande effekt med en sådan åtgärd, vilket är den största svagheten. Där-

emot kan jag mycket väl tänka mig att man kan använda sig av kost-

nadstak generellt i ett större sammanhang, men inte för att lösa den här 

typen av specifika situationer.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag förstår på finansminister Nordlund känner en oro över att man fort-

sätter som förut. Jag har fått den uppfattningen, som jag uppfattar att 

de flesta delar, att man från Sottungas sida verkligen har gjort allt vad 

man kan. Problemet är Sottungas svaga befolkningsunderlag och en allt 

mer åldrande befolkning. Jag tycker att det beskrivs väldig bra i finans-

utskottets betänkande. Där står; "kommunens samtliga förvaltnings-

områden förefaller vara ekonomiskt välskötta. De ekonomiska pro-

blemen beror främst på en svag skattebas, ett litet befolkningsunderlag 

och ökade kostnader för äldreomsorgens institutionsvård". Det är en 

väldigt bra beskrivning. Just mot den bakgrunden har jag velat lyfta frå-

gan med ett kostnadstak för åldringsvården på samma sätt som man har 

inom andra omsorgssektorer; drog, missbruk och andra problem. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Exemplet drogmissbruk är ju ett relevant exempel. Det är 

en typ av kostnad som dyker upp och sedan kanske försvinner från de 

olika enskilda kommunerna. Därför har man kapat toppen på det sättet.  
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Den här situationen som vi nu befinner oss i med Sottunga och trolig-

en med flera kommuner framöver är inte av tillfällig art, utan det är an-

tagligen en växande situation. Det är därför som jag tror att vi måste se 

situationen i ett lite större sammanhang och försöka skapa större hel-

heter och en större kritisk massa som tar ansvar för de här sakerna. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tycker att det är mycket roligt och intressant att debattera när det är 

en konstruktiv debatt. Det där är en aspekt som jag de facto inte har 

tänkt på, det ska öppet och ärligt erkännas. Det är ett strukturellt pro-

blem som inte löser sig på sikt utan blir antagligen ännu större. Vi ska 

vara glada att vi har alltmer välmående och åldrande befolkning samti-

digt som vi vet att åldringsvården är en oerhörd utmaning på kostnads-

sidan, både för kommunerna och även för landskapet. 

Men för att försöka få någon sorts snabb lösning innan man har 

kommit in på samhällsreformen så vädjar jag till finansministern att 

tänka på om det finns möjligheter att göra någonting med det här in-

strumentet eller finns det inte? 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Katrin Sjögren 

Fru talman! Sista tilläggsbudgeten för året är ofta en städarbudget. Det blir 

naturligtvis speciellt när det är en ny landskapsregering som måste städa ef-

ter en annan. Tilläggsbudgeten innehåller ofta en hel del förvaltning men 

också lite politik. Den här gången ger liberalerna den lilla politik som finns 

underkänt. 

Jag delar ltl Danne Sundmans åsikt till hundra procent, att man ska se 

framåt men det kan ändå vara värt att komma ihåg lite av historien.  

När den förra landskapsregeringen tillträdde måste vi också städa och göra 

saker färdigt som var påbörjade. Det finns både positiva och negativa saker 

som man blir tvungen att slutföra och det kommer garanterat att vara så vid 

nästa regeringsskifte också. Själv kommer jag speciellt ihåg de 3 miljoner som 

skulle betalas till de anställda inom skärgårdsflottan i den förra landskapsre-

geringens första städarbudget. Det var en skuld som hade ackumulerats un-

der åratal som då sittande regering, centern, moderater och sossar, tog beslut 

om och som sedan den nytillträdda regeringen med centern och liberalerna 

fick verkställa. Ja, nya lagtingsledamöter, 3 miljoner euro på ett bräde!  

Målet är det samma för majoriteten och oppositionen; att hjälpa Sottunga 

ur den akuta krisen. Om det råder det inget som helst tvivel, att ge Sottunga 

konstgjord andning. Jag har djup respekt för det arbetet och det engagemang 

som Sottungas förtroendevalda utför och har. Det är någonting helt unikt.  

Det är principerna och långsiktigheten vi har olika åsikter om, det hållbara 

i de politiska besluten och att vi inte skapar ekonomiska tjärasfaltshögar som 

måste redas upp längre fram.  

Det finns gällande lagstiftning, det finns system och det finns möjliga vägar 

framåt.  

Landskapsandelssystemet som trädde ikraft 2008 har inneburit stora men 

också välbehövliga transfereringar till kommunerna. Före det nya landskaps-

andelssystemet trädde ikraft var överföringarna till den sociala sektorn unge-
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fär 10 miljoner euro, inklusive stöd för social infrastruktur, daghem och 

äldreboenden. I 2012 års budget är landskapsandelarna för den sociala sek-

torn uppe i 19,7 miljoner. De sociala reformer som utfördes under den förra 

mandatperioden skulle vara finansierade. Det var ord och inga visor. Den nya 

barnomsorgslagen införde nya rättigheter men också inskränkningar, men 

inskränkningarna gjorde det möjligt att genomföra en ny handikappservice-

lag och reformera utkomststödslagen.  

I landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna finns möjlighet 

till särskilt understöd. Det finns erforderliga medel i 2011 års budget som 

skulle ha räckt till Sottunga. I budgeten för 2012 finns medel för samarbets-

understöd, cirka 400 000 euro.  

Kris skapar kreativitet, tvungen kreativitet. Det finns garanterat lösningar 

som vi ännu inte har tänkt på och möjligheter att vara aktiv från kommuner-

nas sida. Där har vicelantrådet helt rätt. Det är kanske inte är Sottunga som 

ska ha samarbetsunderstödspengar, det kanske är Föglö, Kökar, Lumparland 

eller Jomala, De Gamlas Hem.  

Landskapsregeringen bedömer att en översyn av landskapsandelssystemet 

kan vara färdigt till hösten.  Då ska också landskapets övertagande av Gullå-

sen vara på plats.  

I debatten påpekade ltl Sundback att särskilt bidrag inte är långsiktigt, 

men det är definitivt inte lån heller. Det står i stjärnorna vilken ränta det blir, 

om andra kommuner får möjligheter till lån och om och när lånet till Sott-

unga kan förvandlas till stöd. Med lånet skuldsätts Sottunga. Om majoriteten 

vill införa möjligheten till de lån, varför lade man inte fram en förändring i 

landskapsandelslagen samtidigt? Det är inga stora förändringar i lagen egent-

ligen.  

Som oppositionen har påpekat är det graverande att det inte finns lagstöd. 

Det har vi tuggat några gånger nu när det gäller lånemodellen.  

Man tror inte riktigt att det är samma partier som nyss kritiserade och de-

batterade skattelagen. Den lagen kom för sent och det var inte någon budget-

lag. Delvis samma partier, moderater, sossar och obundna grillade den förra 

landskapsregeringen för att det inte fanns lagstiftning som reglerade miljöbi-

len. Jag kan garantera att det fanns mycket noggranna, detaljrika och fast-

slagna kriterier för att kunna få stöd för miljöbil.  

Jag reagerade också under debatten i onsdags på att både finans- och nä-

ringsutskottets ordförande och vicelantrådet återkom till att det var för sent 

att stiga tidigt upp. Men som jag uppfattade det var det tydligen slängar mot 

liberalerna.  

För tre månader sedan var finans- och näringsutskottets ordförande och 

vicelantrådets parti mycket tydliga; det ska vara 16 kommuner punkt!  

Under den förra mandatperioden, i mitt ansvarsområde, så påpekade jag 

säkert ett femtiotal gången här i salen om behovet av förändringar av struk-

turen, speciellt på det sociala området. Det är människor som kommer i 

kläm. Jag fick vara försiktig med skrivningar. Jag hade skrivningar under 

social- och miljöavdelningen om samarbete inom äldreomsorgen.  

På sensommaren lade socialvårdsbyrån fram en socialvårdsutredning. Där 

fick jag mina fiskar varma och jag fick höra att vi framförde skräckpropa-

ganda. 

Det blir lån till Sottunga, så har majoriteten bestämt. Samhällsservicere-

formen brådskar! Tack.  
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Det var en tillbakablick och det kanske finns ett behov av 

det. Det var inte detta som jag ville kommentera utan det att ltl Katrin 

Sjögren inledningsvis sade att hon trodde att det skulle vara städarbud-

getar också i framtiden och i samband med nästa regeringsbyte. Det 

hoppas jag att vi verkligen inte har. Jag har förstått att vi nog alla i stort 

har varit överens om att vi måste få ett nytt redovisningssystem och 

budgetsystem som gör att vi kan öka budgetdisciplinen och komma bort 

från den här typen av städarbudgeter som vi alla har dragits med nu i 

många, många årtionden. Det var min synpunkt. Jag hoppas att vi har 

liberalernas stöd för att förändra budgetsystemet och komma bort från 

städarbudgetar generellt. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Fru talman! Jag sade ingenting om städarbudgetar. Jag sade att man 

som ny landskapsregering får ärva både oavslutade positiva ärenden och 

oavslutade negativa ärenden. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

I så fall hörde jag fel. Jag uppfattade det nog faktiskt som om vi skulle 

fortsätta med städarbudgetar. Om vi är överens om den saken så behö-

ver vi inte tvista om vad som sades och inte sades. Jag önskar närmast 

att ltl Katrin Sjögren klarlägger om hon vill bli av med städarbudgetar? 

Vill liberalerna ha ett nytt budgetsystem och redovisningssystem?  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Det vill liberalerna garanterat. Det var precis såsom ltl Sundback sade, 

hon uppfattade fel. Det var inte det som jag sade, jag pratade om posi-

tiva och negativa ärenden. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Det känns som om den här frågan börjar bli väl penetrerad nu. 

Ståndpunkterna är klara, omröstning kommer att ske och resultatet kan vi 

alla skönja på förhand. 

För liberalernas del har ställningstagandet gällt kring begreppen lag och 

ordning. Vi vill att man följer de lagar som finns. Är inte lagarna till fyllest så 

ändrar man lagarna, om man får lagtingets bifall till det och så följer man 

dem.  

Att skapa system vid sidan om detta, speciellt för den kommunala sektorn 

där så mycket av serviceproduktionen utförs, är fel enligt vår uppfattning. 

Lag och ordning alltså. 

Fru talman! Osakliga påhopp måste bemötas. Vicelantrådet förde in be-

greppet sanning efter orden lag och ordning. Vicelantrådet sade under debat-

ten här i förrgår att han hade den uppfattningen att jag hade ändrat åsikt i 

frågan om stöd till Sottunga kommun och därmed for jag fram med osanning. 

Så framställdes det. 

Under min tid som finansminister har jag aldrig med förvaltningen eller 

med beredande tjänsteman pratat om landskapslån till Sottunga kommun. 

Däremot satte jag igång en beredning efter att Sottunga kommun hade läm-
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nat in sin ansökan och efter att Sottunga kommun hade kompletterat ansö-

kan med en åtgärdsplan. Jag satte igång en beredning med det direktivet att 

denna ansökan gott kunde sluta i ett särskilt understöd. Den beredningen på-

gick när jag avslutade mitt förtroendeuppdrag och vicelantrådet tillträdde.  

Allt detta känner vicelantrådet till. Allt det här kan vicelantrådet fråga av 

tjänstemännen som bereder detta. Det kan andra också fråga för detta är 

sanningen.  

Det osakliga påhopp om osanning som fick stora rubriker har tyvärr med-

fört att min respekt och mitt förtroende för vicelantrådet är rubbat.  

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs först utgifterna enligt huvud-

titel och kapitel jämte detaljmotiveringar. Där ändringsförslag inte aviserats föreläggs 

dock huvudtitlarna i deras helhet. Efter det föreläggs inkomsterna i deras helhet. Sedan 

föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfa-

ringssättet godkännas? Godkänt. 

Först föreläggs utgifterna enligt huvudtitel jämte detaljmotiveringar. 

Föreläggs 42 Ht i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs 43 Ht i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs 44 Ht enligt kapitel. 

Kapitel 05. Begärs ordet? 

Ltl Tony Asumaa 

Fru talman! Jag ber om öppen omröstning vad gäller klämmen i förslaget i 

andra tilläggsbudget som lyder: ”Utskottet konstaterar att Sottunga kom-

muns ansökan om särskilt understöd enligt 12a § LL om landskapsandelar till 

kommunerna torde falla inom de villkor för beviljande av särskilt understöd 

som lagen ställer. Ett beviljande av lån till Sottunga kommun saknar lagstöd 

och utskottet omfattar inte landskapsregeringens förslag. Utskottet uppma-

nar för övrigt landskapsregeringen att fortsätta sitt arbete med det som kallas 

för samhällsreformen.” 

Ltl Mats Perämaa 

Jag får tacka kollegan Asumaa för ett välutfört arbete. Jag ber att få under-

stöda hans förslag. 

Lagtingsledamoten Tony Asumaa har med understöd av lagtingsledamoten Mats 

Perämaa föreslagit att tredje stycket i betänkandets motivering under moment 

44.05.30, Finansieringsunderstöd till kommunerna, ersätts med följande text som 

framgår av reservationen till finans- och näringsutskottets betänkande. Texten lyder: 

”Utskottet konstaterar att Sottunga kommuns ansökan om särskilt understöd enligt 12a 

§ landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna torde falla inom de villkor för 

beviljande av särskilt understöd som lagen ställer. Ett beviljande av lån till Sottunga 

kommun saknar lagstöd och utskottet omfattar inte landskapsregeringens förslag. Ut-

skottet uppmanar för övrigt landskapsregeringen att fortsätta sitt arbete med det som 

kallas för samhällsreformen.”   

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas.  
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Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Jag begär öppen omröstning.  

Ltl Tony Asumaa 

Fru talman! Jag understöder ltl Perämaas förslag. 

Lagtingsledamoten Mats Perämaa har med understöd av lagtingsledamoten Tony 

Asumaa föreslagit att en öppen omröstning ska hållas. En öppen omröstning kommer 

därför att verkställas.  

Jag ber lagtingsledamöterna Axel Jonsson och Runar Karlsson att biträda vid rösträk-

ningen.  

Omröstningspropsitionen ställs så att de som röstar med finans- och näringsutskottets 

förslag röstar ja, de som röstar för lagtingsledamotens Tony Asumaas ändringsförslag 

röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen god-

känd. 

Upprop. 

Omröstningen har utfallit så att 19 ja-röster har avgivits, 9 nej-röster och 2 ledamöter är 

frånvarande. Lagtinget har alltså beslutat att godkänna finans- och näringsutskottets 

förslag.  

Föreläggs kapitel 09. Godkänt. 

Föreläggs 45 Ht i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs 46 Ht i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs 47 Ht i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs 48 Ht i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs inkomsterna i deras helhet. Inkomsterna är godkända. 

Föreläggs de till betänkandet fogade två klämförslagen var för sig.  

Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt. 

Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt. 

Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering. Motiveringen är godkänd. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Föredras 

4 Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2012 och verksamhet år 2011 

Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2011-2012) 

Beslut om eventuell remiss fattas efter diskussionen. Talmanskonferensen föreslår att 

ärendet ska remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden.  

Diskussion. 

Minister Gun-Mari Lindholm 

Talman! Bästa lagting, jag hoppas att ni har lite ork kvar att debattera framti-

den och framtida prioriteringar.  

Ni har på era bord ett dokument som visar på de prioriterade områdena 

som landskapsregeringen har gjort vad beträffar EU-frågar relaterande till de 

frågor som är generellt prioriterade inom EU. 

Dokumentet är uppbyggt så att en del berättar om de prioriteringar vi har.  

En del av dokumentet, inledningen, berättar kanske lite mera allmänt var vi 

står idag. I sista delen, från sidan 27, talar man om hur landskapets arbete 



  

  639 

med EU-ärenden har varit under år 2011. Då gäller det särskilt handlägg-

ningar, samråd, informationsärenden, kommissionsinitiativ, notifieringar 

och överträdelseförfaranden. På det sättet tar vi oss an det här dokumentet.  

Ofta när man pratar om EU-ärenden så fokuserar man i debatten på frågor 

som är jobbiga och som inte går vår väg. Jag skulle vilja att vi också skulle ha 

ork och framförallt vilja och lust att fokusera på det positiva och se våra möj-

ligheter inom EU. 

Årets EU-meddelande har skrivits i en tid av ekonomisk instabilitet i 

Europa. Danmark har tagit över ordförandeskapet och man prioriterar i sitt 

ordförandeprogram ett mer ansvarstagande Europa, ett mer dynamiskt 

Europa, ett grönare Europa och framförallt ett säkrare Europa. Det högsta, 

främsta och det mest prioriterade är att ta sig ur krisen, förebygga nya kriser, 

fokusera på att stärka tillväxten och att skapa nya jobb. 

Väl så, men hur ser då våra prioriteringar ut? Om man tänker på Lissabon-

fördraget som nu ska börja implementeras och de fyra grundläggande infly-

tandefrågor som debatterades väldigt mycket här i salen, i självstyrelsepoli-

tiska nämnden och som också gjorde att en del av oss partier här i lagtinget 

inte ens kunde godkänna Lissabonfördraget. Hur har det gått med de frå-

gorna? Var vi står idag i de frågorna har egentligen varit mest intressant för 

mig och vem som arbetar med de frågorna och på vilket sätt. Det gäller par-

lamentsplatsen, talerätt i domstolen, möjligheten att delta i rådsmöten, 

kommissionsmöten och subsidiaritetsprincipen och kontrollen. 

Om vi börjar med parlamentsplatsen, vad har vi för nytt att berätta om 

den? Igår hade man ett möte i konstitutionella utskottet, AFCO, där man 

hade ett antal ändringsförslag att ta ställning till som rörde medlemsländer-

nas möjligheter till utökade parlamentsplatser. Ni känner säkert alla till 

Andrew Duffs ändringsförslag. Till ändringsförslagen hade också vår egen 

parlamentsledamot, Calle Haglund, tillställt ytterligare ett ändringsförslag, 

där man skulle tillåta autonoma regioner att också kunna ta del som parla-

mentsledamöter.  

Andrew Duffs förslag gick delvis igenom i utskottet igår. Däremot gick inte 

Calle Haglunds ändringsförslag igenom. Hans förslag stöddes av 6 av 21 le-

damöter i utskottet. Är loppet då kört? Det kanske man kan säga. Men det 

finns en möjlighet ännu att ärendet kommer till plenum. De stora grupperna, 

bl.a. ALDE, har i det här skedet redan visat att man stöder det här ändrings-

förslaget. Lyckas man dessutom få den stora gruppen, socialdemokraterna, 

med sig på tåget så kan det gå vägen. Jag tror att vi alla ska sjunga gemen-

samt; ”It´s Now or Never”. Det är nu det gäller, annars är det kört ett bra tag 

framåt.  

Alla som har kontakter ska nu börjar aktivera sig för att det här ska gå ige-

nom. Det finns ytterligare en chans när ärendet kommer till plenum. 

När det sedan gäller subsidiaritetsprincipen har möjligheten alldeles nylig-

en också kommit till lagtinget att man ska ha närhetsprincipen. Man ska på 

ett enkelt sätt i ett tidigt skede ha möjligheter att ha synpunkter på det som 

komma skall. Nu har den här kontrollen och det arbetet ännu inte riktigt hit-

tat sina former. Tjänstemännen inom lagtinget och landskapsregeringen hål-

ler nu på att arbeta tillsammans för att hitta en väg framåt. Det är många do-

kument som kommer in, någon behöver sortera dem och göra en första gall-

ring så att man sedan kan skicka dem till lagtinget. Ledamöterna i särskilt 
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självstyrelsepolitiska nämnden ska sedan ta sig an dem som är prioriterade 

inom lagtinget.  

Det är värdefullt att både lagtinget och landskapsregeringen har ett in-

tresse och tar den här uppgiften på största allvar. Det finns säkert mycket i 

det här som också parlamentet behöver aktivera sig i. 

Vi har ifrån landskapsregeringens sida en liten enhet, EU-enheten, där det 

för tillfället jobbar tre personer. De är egentligen mest ”nergrävda” med alla 

de direktiv och olika förfaranden av överträdelser där vi kanske inte riktigt 

har skött oss. EU-enheten tar sig an det och försöker visa på en väg framåt. 

Vi har idag två personer i Bryssel, specialrådgivaren och en person på 

kommissionen som också jobbar med åländska frågor. Jag önskar att man 

kunde kunna höja blicken och se möjligheterna att redan i ett tidigt skede 

vara med och påverka kanske på ett litet annat sätt än vad man gör idag. Idag 

håller man väldigt mycket på med allt sådant som vi måste reagera på. Det 

skulle vara bättre om vi i tidigt skede skulle vara framme och agera i de här 

frågorna. Jag hoppas att vi ska ha möjlighet att svänga oss mera i den här 

riktningen. 

Vi har också, som jag nämnde, vår parlamentsledamot som jag brukar 

kalla honom. Calle Haglund har fått möjlighet att agera från sin plattform ge-

nom stödet från Åland. Den positionen använder han väldigt väl också i våra 

frågor.  

Sedan kommer vi till möjligheterna att delta i rådsmöten och kommiss-

ionsarbetet. Den stora frågan var egentligen i vilket skede som Åland kommer 

att ha en möjlighet att delta i det här arbetet? Att man skulle får den möjlig-

heten var viktigt för väldigt många av oss. Kommer Finland nu i så fall att 

lyssna på vad Åland har att säga och hur kommer man att hantera Ålands 

åsikt? Detta finns idag reglerat. Vi har inte riktigt sett hur det har fallit ut 

ännu. Jag vet inte hur mycket man i den tidigare regeringen har varit aktiv att 

använda sig av den här möjligheten. Jag ser åtminstone att den möjligheten 

finns och den ska vi ta oss an. 

Jag har också fått information om hur språket på dessa möten fungerar för 

oss ålänningar att tala svenska. Det har blivit bättre vad beträffar språket. 

Den person som idag jobbar vid kommissionen har ett avtal som gäller 

fram till juni 2013. Man har sedan en möjlighet att förlänga avtalet i två år. Vi 

har den här möjligheten. Det gäller att vi nätverkar, att vi tar ett samlat grepp 

i de här frågorna och tittar lite längre än till just det som bara ligger på skriv-

bordet för dagen.  

En annan plattform där man har kunnat arbeta utifrån är Regionkommit-

tén. Det har varit lite diskussioner om det här är en bra arena för Åland att 

använda eller är det inte. Den här landskapsregeringen har tagit den inställ-

ningen att vi ska använda oss av Ålands medverkan i regionkommittén. När 

man ändå åker till Bryssel så kan man också använda det tillfället att träffa 

andra. Det finns en orsak att åka. 

I landskapsregeringen har vi just den här veckan tagit beslut om att repre-

sentanter från Åland i regionkommittén blir jag själv och min suppleant blir 

Wille Valve. Det här är något som man inom ministerierna i Finland också tar 

beslut om. 

Det var det som jag tänkte berätta för min egen del i det här EU-

meddelandet. Om det finns frågor så hoppas jag att man vänder sig till sak-

ministrar som har varit med och skrivit det här meddelandet och de har gjort 
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sina prioriteringar vad gäller EU-ärendena under sina respektive avdelningar. 

De har säkert visioner som de vill tala om. Tack. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag tackar kansliministern för presentationen. Det är 

ett omfattande område som vi ska fortsätta att behandla i självstyrelse-

politiska nämnden och förmodligen i utskotten. Jag återkommer till det. 

Jag kommer sedan i mitt gruppanförande att ta upp lite andra aspekter. 

Mitt intresse i det här skedet är den fråga som jag ställde i center-

gruppen tidigare i år. Varför finns avsnittet 225, den digitala agendan, 

med i EU-meddelandet? Är det ett EU-projekt som motiverar att vi 

också ska diskutera den här sidan parallellt med EU-arbetet? Jag är lite 

frågande till valet av prioriterat område där. 

Minister Gun-Mari Lindholm, replik 

Jag kan inte exakt säga varför man har skrivit det. Jag ber att få åter-

komma till varför man har valt det. Kanske den ministern som ansvarar 

för det kan berätta det. Vi kan återkomma till det.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Vi får göra så, bästa kansliministern. I och med att vi ändå har så pass 

många områden så är det viktigt att vi ibland kan skära ner på ambit-

ionerna.  

När vi nu har möjlighet att fråga ministern så vill jag ta upp den 

språkliga aspekten i EU-arbetet. Hur har den nya koalitionen, mi-

nistrarna, upplevt EU-arbetet hittills sett ur den språkliga synvinkeln? I 

redogörelsen står att det handlar om tolkhjälp och det handlar om att 

man får ta del av alltför sent underlagsarbete. Systemen fortsätter helt 

enkelt att hacka. Hur klarar tjänstemännen överhuvudtaget av vardagen 

på finska?  

Minister Gun-Mari Lindholm, replik 

Tack talman! Den information som jag har fått från tjänstemännen när 

jag också har ställt den frågan, i likhet med ltl Harry Jansson, så säger 

man att det har blivit bättre. Jag vet inte sedan rent konkret om det är 

tio procent bättre eller vid vilka arbetsgrupper som det har förbättrats. 

Men generellt sett tycker man att det har gått rätt väg. Det är en jättevik-

tig fråga. Vi ämnar förstås följa med frågan. När vi själva reser och träf-

far de olika arbetsgrupperna och i det arbete som vi politiker kommer 

att delta i så är det viktigt att vi får fram den här frågan hela tiden så att 

vi på ett bra sätt hävdar självstyrelsens rättigheter. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag skulle vilja ha ett förtydligande kring detta med parla-

mentsplatsen. Ministern redogjorde för omröstningen som ska komma 

och olika ändringsförslag. Men det blev lite oklart vad som var Andrews 

Duffs ändringsförslag och vad som var den åländska parlamentarikerns 

ändringsförslag. Vad syftade egentligen ministern på att omröstningen 

skulle handla om? Innehållet i omröstningen blev oklar. 
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Sedan vill jag ta upp detta med rådsberedningen. I det här principdo-

kumentet, som regeringen i Helsingfors tog fram under den förra man-

datperioden, finns det uttalat att Åland ska ha rättigheter att vara med i 

hela beredningsprocessen. Det är inte själv rådsberedningen utan det är 

hela den här processen. Min bedömning är att vi har tagit bra kliv 

framåt för att vara med i våra prioriterade områden.  

Minister Gun-Mari Lindholm, replik 

Det senare har jag hört tidigare av före detta lantrådet när hon har varit 

hos självstyrelsepolitiska nämnden och informerat oss om att man har 

kommit en bra bit på väg. Jag hoppas att det är på det sättet och det 

kommer vi säkert att få uppleva. 

Till det konstitutionella utskottet och de omröstningar som var, det 

här mötet var igår torsdagen den 26 februari på förmiddagen, och alla 

de ändringsförslag, en hel lång rad, finns att läsa på deras hemsida. Sär-

skilt det som rörde Åland, som Calle Haglund föreslog, gäller de auto-

noma regionernas möjligheter att självständigt kunna vara parlaments-

ledamöter. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Så är det nog. Det betyder att de facto handlar det ju inte om en 

åländsk parlamentsplats. Det handlar om en förbättring för autonoma 

regioner. Då blir följdfrågan; ministern sade att det är nu eller aldrig när 

det gäller parlamentsplatsen, kommer dock landskapsregeringen fort-

sättningsvis att jobba gentemot regeringen i Helsingfors för att man där 

ska ändra på sin valkretsindelning? Vi har tidigare många gånger här 

fört diskussionen att det nog är inom landet som vi måste hitta den här 

lösningen. 

Minister Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Både förslagsställaren, jag och landskapsregeringen har den 

uppfattningen. Calle Haglund har ställt det här ändringsförslaget just 

med tanke på Åland och den möjlighet vi i så fall skulle få framdeles 

med ett positivt besked i den här omröstningen. Men, 2014 kommer 

man igen att titta på fördelningen i och med Kroatiens inträde. Men då 

blir det istället att åka till Finland och se om det har blivit lättare att få 

en annan fördelning än vad man har idag. Idag ligger bollen utanför Fin-

land, nu ligger bollen inom EU och där tror jag att vi egentligen har en 

större framgång.   

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Harry Jansson 

Fru talman! Bästa kollegor, landskapsregeringens föreliggande meddelande 

är en årlig påminnelse om hur beroende vi är av EU och därmed av den in-

ternationella arenan i vårt vardagsliv. 

När vi tittar på den mängd områden som till och med är prioriterade och 

om vi ställer det i relation till den ytterst lilla begränsade förvaltning som vi 

har till vår hjälp på andra sidan korridoren, så förstår alla att det är en daglig 

utmaning i vårt system att hänga med. 
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Fru talman! Jag tänkte först uppehålla mig lite vid den här principiella be-

handlingen av en sådan redogörelse. Jag drog mig till minnes, och det stäm-

de, att den senaste redogörelsen hade vi inte klar i detta parlament förrän i 

juni. Nästan mitt i året var det dags för lagtinget att leverera sina synpunkter 

på hur EU-arbetet bör skötas och det är ju inte bra. Om vi från den parlamen-

tariska sidan ska vara med och påverka landskapsregeringens arbete så måste 

vi se till att leverera ett svar till landskapsregeringen i ett mycket tidigare 

skede.  

I självstyrelsepolitiska nämnden valde vi senaste gång att begära in yttran-

den från samtliga utskott, vilket förstås bidrog till förseningen i hela hante-

ringen. Frågan som nämnden bör ställa sig; är det med tanke på EU-arbetets 

bredd angeläget att samtliga specialutskott också är involverade i den här 

processen eller räcker det med att nämnden sköter om det? Resultatet av 

senaste års beredning av ärendet utmynnade egentligen i ett betänkande från 

självstyrelsepolitiska nämnden där vi i vår tur relaterade till vad utskottet 

hade sagt. Frågan är om det är en vettig hantering av dessa EU-frågor? Jag 

ställer mig tveksam, särskilt med tanke på att ambitionerna är att självstyrel-

sepolitiska nämnden ska ta ett ännu större ansvar när det gäller extern poli-

tiska frågor. Men i och med att jag själv sitter i nämnden så får jag väl filoso-

fera med mig själv fram till det första sammanträdet när nämnden möts i 

denna fråga. 

Bästa ledamöter, om vi går in för att utskotten ska höras, före nämnden 

slutgiltigt behandlar redogörelsen, så då bör vi ha utskottets synpunkter sen-

ast i början på mars. Så att vi i alla fall inom mars månad har en möjlighet att 

ha en dialog i de här frågorna och komma vidare. Jag tar gärna emot syn-

punkter på det redan nu från dem som inte har möjlighet att delta i nämn-

dens arbete. 

Vi har försökt göra BSPC-delegationen som en del av vår förvaltning, dvs. 

Östersjökonferensens arbete. Det är flera av dessa frågor som nämns som 

prioriterade områden som bör ha BSPC-gruppen som sin hemvist. Ordfö-

rande för BSPC, Tony Asumaa, och andra får fundera på vad man kan bidra 

med i det löpande arbetet. 

Kansliministern var inne på den defensiva karaktär som Ålands EU-arbete 

tyvärr har karaktäriserats av i många repriser i och med att vi nu har varit fö-

remål för flera processer där vi har varit svarande i EU-domstolen. Det är 

oerhört angeläget för oss att vi får en positiv process, att vi kan agera, som 

kansliministern redan var inne på.  

En egen åländsk EU-plats är och förblir oerhört avgörande om vi ska ha 

framgång eller inte när det gäller karaktären på det här arbetet. 

När vi ser hur Lissabonföredraget på ett avgörande sätt lyfter EU-

parlamentet till en aktör i det politiska systemet inom EU, så är det klart att 

vi aldrig kommer att kunna kompensera en egen EU-plats, hur väl vi än för-

söker etablera den typen av samarbeten som landskapsregeringen beskriver 

här att man försöker och som även den tidigare landskapsregeringen har för-

sökt få till stånd med EU-parlamentariker. Även jag är imponerad av hur 

Calle Haglund har skött Ålandsdelen i sitt uppdrag. Det är helt klart att han 

har gjort vad han har kunnat. Men, det faktum att vi har det ordnat för stun-

den nu och att Calle Haglund förmodligen kallas till nya uppdrag inom en 

snar framtid så finns det nog all anledning för oss att trycka på i den här frå-

gan. 
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Kansliministern berörde det som jag själv är nyfiken på; hur har det gått i 

EU-parlamentets interna arbete så här långt med EU-platsen? Som vi väl alla 

befarar är det svårt att komma fram på den så kallade autonomivägen i och 

med att det finns flera medlemsstater som är lite allergiska mot att höja på 

autonomiernas status inom EU. Vi vet alla att man ännu inte kan påstå att EU 

godkänner att det finns autonomier som rättsobjekt i processen.   

Vi bör själva vara offensiva när det gäller EU-platsen. Vi tog redan upp 

med dåvarande statssekreterare Teija Tiilikainen, i samband med Lissabon-

fördraget, att Åland för en egen aktivitet när det gäller EU-platsen. Det må 

vara att man i Helsingfors inte kommer att vara så förtjusta i det. Samtidigt 

vet vi att EU är idag inrikespolitik. Ingen kan ju slå oss på fingrarna när vi 

konstaterar att vi agerar med den rätt som man kan ta sig som en EU-

medlem.  

När det då gäller autonomiernas status får vi än en gång beklaga från cen-

tergruppens sida att Finland nu även i samband med den senaste EU-

domstolsprocessen, när det gäller autonomiernas ställning, valde att inte in-

tervenera till förmån för Gibraltar i det fallet. Nu var det den här gången vis-

serligen kanske en lite udda skattefråga, men tyvärr fullföljer finska staten, i 

synnerhet finansministeriet, den linje man alltid har haft. Man gör ingenting 

för att stöda autonomiernas handlingsutrymme inom den Europeiska union-

en.  

Med tanke på de vackra orden om diskussionen och det som försiggått i 

New York och FN så har vi här den vardag som vi alla har att kämpa med, att 

få staten att agera på ett sätt som stärker autonomin och inte försvagar vårt 

handlingsutrymme. 

Fru talman! Det skulle finnas oerhört mycket att säga om det här EU-

meddelandet.  Det räcker med att konstatera att när kommissionen produce-

rar ungefär 90 direktiv så har vår förvaltning att klara av ungefär 70 av dessa 

direktiv generellt sett. Vi hanterar merparten av det som EU-maskineriet 

spottar ur sig på årlig basis. Det här visar sannerligen att självstyrelsen idag 

har blivit lika med EU-medlemskapet. Tack. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det var ett intressant anförande. När det gäller behandling-

en i utskotten så noterade jag, när jag kom tillbaka hit till arbete i lag-

tinget, att intresset för EU-arbetet bland ledamöterna är väldigt dåligt. 

Under föregående period försökte vi kämpa från olika organ att det 

skulle bli bättre och att intresset för EU skulle öka. Instrumentet som 

man har är att utskotten ägnar sig att EU-frågor. Jag tror att det var hu-

vudorsaken till att vi gjorde som vi gjorde. Vi skickade också det här 

meddelandet till utskotten eftersom det innehåller alla de aktuella frå-

gorna som ska behandlas under året och framåt. På det sättet skulle vi 

bredda både kunskapen och intresset för EU-frågor i utskotten. Nu har 

vi färre utskott så nu är det enklare. Jag vill nog att vi fortsätter att driva 

den här linjen så att vi får så många av de 30 ledamöterna som möjligt 

med i EU-arbetet. För idag är det är ju en form av inrikespolitik. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Jag vill nog ge vtm Jansson rätt. Det är angeläget att alla är med i möj-

ligaste mån och inte bara genom det passiva sätt som vi alla är med, ge-



  

  645 

nom att vi nu är en del av den löpande subsidaritetskontrollen, via vår 

inkorg i e-post systemet. 

Jag har absolut ingenting emot att självstyrelsepolitiska nämnden hör 

samtliga utskott bara alla förstår att det är inom februari som man pro-

ducerar det här underlaget.  Så att vi inom mars har möjligheter att leve-

rera parlamentets syn på hur EU-arbetet ska skötas. Det blir att jobba 

under februari och inte någon ledighet som det brukar stå i media.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det är viktigt att självstyrelsepolitiska nämnden får det re-

mitterat till utskotten så att man får ställa den här frågan. Personligen 

skulle jag ge dem tid, åtminstone till mitten av mars, före de behöver 

komma med sina svar. 

När det sedan gäller parlamentsplatsen så vill jag framhålla att när 

det här EU-spåret är kört, vilket det inte riktigt ännu är men i praktiken 

är det egentligen kört, då återstår bara det nationella. Vi har hela tiden 

sagt att det är Finlands ansvar att se till att vi får en plats. I grundlagsut-

skottet 2007, när vi behandlade den här motionen från lagtinget, så fick 

vi konstaterat i betänkandet att platsen är konstitutionellt motiverad för 

Ålands del, men den är inrikespolitiskt inte möjlig i detta skede. Därmed 

har vi en lagenlig och konstitutionell grund för att sedan gå vidare på det 

nationella spåret.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Vtm Jansson har åter helt rätt. Man kan i alla fall säga 

att det goda med den långvariga process som vi har fört har faktiskt lett 

till att Finlands regering och riksdag vid upprepade tillfällen har erkänt 

att Ålands krav är rättmätiga, såväl med hänsyn till självstyrelsens status 

som såväl det faktum att det finns något som heter demokrati även inom 

ramen för Europeiska unionen. Vi har faktiskt byggt upp en mycket god 

argumentation. Att en gång för alla få EU-spåret till ända så då kanske 

det krävs att vi är ännu mera aktiva på egen hand före vi verkligen kan 

säga att vi nu har hört med alla inblandade och tyvärr kommer vi inte att 

kunna ordna en åländsk EU-plats via någon extra EU-kvot eller lik-

nande.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman!  För liberalernas del är det också väldigt viktigt att vi i lagtinget 

bli bättre på att hantera EU-frågor och diskutera EU-ärenden också 

mera övergripande. Vi fastnar ofta i de här inflytandefrågorna eller i de-

taljer. Vi borde ha ett mera övergripande perspektiv i våra diskussioner. 

Genom att vi bara har det här meddelandet så blir det en debatt per år 

och så blir det en behandling i nämnden och eventuellt i utskotten och 

så kommer ärendet tillbaka. Mellan det händer det inte så mycket. Vi 

måste fundera över på vilket sätt vi i lagtinget bygger upp vårt arbete så 

att det är fortlöpande hela tiden. Ju fler ärenden som vi har, desto mera 

insatta är vi och desto mera intresserade blir vi. Så det ligger i vår hand. 
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Jag tycker också det är viktigt att utskotten, åtminstone i det här 

ärendet, involveras i processen. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag har ingenting emot att vi involverar utskotten en-

ligt de premisser som vtm Eriksson drar upp här, under förutsättning att 

vi har en strikt tidtabell.  Kanske till och med, om jag får ge ett råd till 

oss själva, att vi specifikt säger från respektive utskott vilka frågor som 

vi vill ha belysta. Vi är kanske inte är betjänta av långa utläggningar som 

vi ändå kan inhämta på ett mera lättillgängligt sätt.  

I övrigt har vtm Eriksson också helt rätt att risken är stor att vi hakar 

upp oss istället för att se till helheten. Men det är tyvärr i de små detal-

jerna som vi hittar de problem som sedan våra företag och medborgare 

stöter på. Det gäller ju att täcka in alla delar.   

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Inom de prioriterade områdena är det viktigt att utskotten, som 

ska vara sakkunniga inom sina områden, verkligen också går på djupet 

inom de prioriterade områdena.   

När det gäller det övergripande arbetet så är det självstyrelsepolitiska 

nämnden som ska vara vårt EU-utskott och som nu allvarligt borde fun-

dera på hur man lägger upp kontakter till Europaparlamentet, hur man 

lägger upp arbetet med långsiktiga program och hur man också tar in de 

mera långsiktiga frågorna. Vi fastar tyvärr ofta i inflytandefrågorna och 

vårjakt och dessa frågor ligger förstås oss nära hjärtat. Men vi måste 

också vara mera proaktiva inom det här området.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Återigen håller jag med vtm Eriksson om det. Jag tror att vi även inom 

självstyrelsepolitiska nämnden i lite högre grad bör försöka få reda på 

vad vi från åländsk sida vill när det gäller vissa av de prioriterade områ-

dena, bl.a. när det gäller statligt stöd, de enskilda programmen och an-

nat som är på väg på allvar nu genom EU-systemet.  

Vi har all anledning att ta det här som en enda stor utmaning även 

denna gång. Min bestämda uppfattning är att då måste vi också ta oss i 

kragen och se till att leverera ett svar till landskapsregeringen i alla fall 

inom mars månad.   

Ltl Axel Jonsson, replik 

Fru talman! Ltl Jansson nämner Finlands slappa inställning till auto-

nomiernas ställning i EU och kopplar det till lantrådets färska resa till 

New York. Kan det tolkas som att ltl Jansson delar min uppfattning att 

det är märkligt att Finland lyfte fram Åland som ett exempel i New York 

men sedan vill man inte lyfta fram Åland i frågan om parlamentsplatsen. 

Ännu konstigare är det ju att vi från Åland accepterar detta och låtsas 

som ingenting, såsom lantrådet redogjorde för tidigare idag. Är inte 

detta en ganska platt inställning? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Kollegan Axel Jonsson ställer en befogad fråga. I och 

med att jag har själv har varit i världen och berättat om vår autonomi så 

det sämsta vi kan göra, som jag ser det, är att vi själva helt och hållet 
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dömer ut det system som vi har blivit tilldelade en gång i tiden av ett in-

ternationellt samfund. När vi rör oss i omvärlden så måste vi göra det 

med känsla. Det som jag alltid eftersträvar för egen del är att belysa sy-

stemet ur ett helhetsperspektiv, berätta om vår unika särställning men 

sedan alltid avsluta med att berätta vad det är som kunde vara bättre. Vi 

har ingen aning om hur det lades fram i New York vad gäller den här de-

len. Men det är självklart att om vi ska vara trovärdiga även som ambas-

sadörer för andra autonomier och andra minoriteter så måste vi hålla 

oss till sanningen. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Det sistnämnda kan jag hålla med om. Jag tycker ändå att det är rele-

vant att vi för fram att det är lite dubbelmoral från Finlands håll att man 

vill lyfta upp oss i ett sammanhang och sedan är man inte benägen att 

driva våra intressen i ett annat sammanhang. Det är ju ett problem för 

oss om vi ska kunna samarbeta med Finland vad gäller självstyrelsens 

utveckling och vår rätt att delta i EU-parlamentet.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! I sak har kollegan Axel Jonsson helt rätt. Men det här 

är återigen ett exempel på den svåra balansgång som vi har att gå. Nog 

skulle det vara främmande för mig att vårt lantråd skulle tacka nej till 

möjligheten att vi inte skulle ta tillfälle i akt att presentera oss på plats 

inför FN som de facto är arvtagarna till Nationernas Förbund. Så där 

håller jag inte med. Vi måste ta varje möjlighet, tid och plats att synas på 

den internationella arenan. Vi får ju tacka för den möjligheten.  

Sedan är det ett faktum vissa saker kan göras. Jag har noterat att sit-

tande landskapsregering redan har tvingats ge Finlands utrikesministe-

rium bakläxa för att det har bortsett från programmet om Åland och 

Ålands särställning och demilitarisering när det gäller krishantering. Vi 

måste alltid försöka! 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Viveka Eriksson 

Fru talman! Vi har egentligen en riktig EU-debatt i lagtinget med det system 

som vi har idag, men det blir ju två för vi också diskuterar när betänkande 

kommer från nämnden. Men det är egentligen här som vi ska visionera och 

fundera lite större kring framtiden för Åland och för EU eftersom vi är med-

lemmar i EU, det kanske inte blir ett navelskådande hela tiden.  

Det är nu en sen eftermiddag efter alla debatter och det blir väldigt ont om 

tid. Jag kommer därför att föreslå en bordläggning. Jag ska förklara varför. 

Det är inte för att jag vill försena processen, definitivt inte. Det är för att jag 

vill att vi verkligen ska fördjupa och bredda diskussionen.   

Europa är i kris, ekonomin är i gungning och EU-samarbetet vacklar. Jag 

får en bild av en Europakarta som krackelerar. Man ser en is där sprickorna 

börjar gå. Länder som Grekland står inför bankrutt, i värsta fall. Andra länder 

har mycket kärvt ekonomiskt och den ekonomiska krisen går djupt. Flera av 

de stora länderna inom Europasamarbetet når inte gränsen för kreditvärdig-

het. Det bildas pakter och nya allianser och det blir nya samarbetskoalitioner. 
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Det finns en uppenbar risk för att Europasamarbetet håller på att splittras 

upp. Det blir mera vi och de i Europasamarbetet. Det här är en svår, svår 

framtidsvision.  

Jag och liberalerna tror på Europasamarbetet. Vi tycker att det är viktigt, 

det som var tanken med Europasamarbetet från början, ett fredsbygge, men 

det var också ett samarbete för att förbättra tillvaron för européerna och all-

deles särskilt ett samarbete för att trygga att Europa ska stå sig i internation-

ella sammanhang i den internationella konkurrensen. Det är alltså såsom vi 

vill fortsätta att jobba för ett samlat Europa.  

Vi ville från liberalernas sida antingen i meddelandet eller i prestationen få 

en allmän analys av det verkliga läget inom Europa, ett underlag för att vi 

också skulle kunna diskutera det här. Det är en orsak. Vi vill ge landskapsre-

geringen möjlighet att återkomma i debatten här i plenum och beskriva hur 

man ser på framtidens Europa. 

Vi har också ett faktum att vi har en ny regering. Det är en regering som i 

regeringsprogrammet väldigt kortfattat på några rader beskrev hur man ser 

på Europapolitiken. Jag noterade också att, när lantrådet i sin presentation 

av regeringsprogrammet målade upp riktlinjer för arbetet och för sina vision-

er, då fanns det nästan ingenting om Europa. Jag tror att det möjligen kom 

fram i en sats.  

Inom regeringsblocket finns också olika linjer mellan regeringen. Det finns 

ett parti som systematiskt har röstat nej till EU i olika fördrag, bl.a. senast här 

i Lissabonfördraget. Det finns också ledamöter, som står bakom regeringen, 

som har lyft upp skatteundantaget som ett slagträ i en inrikespolitisk debatt. 

Det finns alltså en fråga; vilar landskapsregeringens Europapolitik på en sta-

bil grund? Vi vill gärna höra landskapsregeringen och framförallt lantrådet 

visionära om hur de ser på Europaarbetet under de kommande fyra åren.   

En tredje sak som är viktigt att vi borde visionera om är att vi står inför en 

ny programperiod när det gäller landsbygdsutveckling, jordbruk och fiske. 

Det är ett arbete som är igångsatt under den förra regeringen. Men nu ska 

man måla upp och göra de här programmen klara. Jag tror att det skulle vara 

bra med en bred debatt här i lagtinget kring de frågorna. Här har vi möjlighet 

att rent konkret påverka hur vi använder oss av de möjligheter som EU ger.  

Det är mot den här bakgrunden, det allmänna läget i Europa, en linjeför-

klaring från den nya regeringen och mot bakgrund av de nya program som 

står framför oss, som vi vill höra mera övergripande från landskapsregering-

en. Därför så föreslår jag en bordläggning till första plenum i mars. Libera-

lerna har beredskap att komma in under måndagen om tidtabellen säger det, 

före det som var planerat. Mitt förslag är att ärendet bordläggs till första ple-

num i mars. Med det så vill jag understryka vår tidtabell. Vi vill inte på något 

sätt fördröja vårt arbete i lagtinget. Jag tycker gott att nämnden och utskotten 

kan börja titta på det här meddelandet fast det inte är remitterat. Då har vi 

möjlighet att börja vårsessionen med en bred Europadebatt och särskilt också 

lyssna noga på lite mera visioner från regeringens sida.  

Förutom den här mera större och mera övergripande förklaringen och ana-

lysen så tycker jag att meddelandet som vanligt är ett väl genomarbetat do-

kument. Förr om åren har ofta frågan ställts; var i det här meddelandet ligger 

politiken? Jag vill påstå att för liberalernas del så argumenterar vi inte på det 

sättet. Vi vet att det här dokumentet är genomarbetat. Vi vet att det är ett väl-

digt viktigt dokument för att stabilisera EU-politiken. Vi vet också att politi-
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ken ligger i prioriteringarna, politiken ligger i de prioriteringar som vi gör 

gemensamt.  Vi vet också att de prioriterade områdena är ett långsiktigt ar-

bete. Det är inte något som den här regeringen har gjort. Väldigt många av de 

frågor som finns här är prioriterade sedan många år tillbaka, eftersom ären-

den återkommer i olika skeden i dess beredning. Vi börjar med ett vitt papper 

och det slutar med lagstiftningsåtgärder. 

Sedan påstår också liberalerna att det absolut viktigaste i det politiska ar-

betet med EU-frågor är prioriteringarna men sedan är det positioneringarna. 

Att faktiskt vara väldigt konkret och tydlig när vi tar ställning i olika frågor. 

Till den delen tycker jag att landskapsregeringen under ett antal år har arbe-

tet upp ett system där man faktiskt försöker vara med på tåget i ett tidigt 

skede redan när det är konsultationer. Vi ska vara med i ett tidigt skede med 

våra positioner. Det här är ett viktigt politiskt arbete och det är där som vi i 

lagtinget måste bli mera delaktiga. Det är vår egen sak att ta tag i detta, göra 

det och det tycker jag att vi ska göra tillsammans.  

Vi liberalerna vet också att det finns så synnerligen begränsade resurser i 

EU-frågorna när vi tittar på tjänstemannastaben.  Varje avdelning har på sitt 

bord att man ska jobba med EU-frågorna samtidigt som man också har så 

många andra ärenden och så kommer EU-frågorna som toppen på isberget. 

Vi har också en liten EU-enhet som är helt fantastisk på att jobba och göra 

bra saker. Jag tycker att vi är mycket bra på gång och det skriver regeringen 

här i sitt meddelande och man pekar på många, många saker som har för-

bättrats under åren.  

Eftersom jag nu har föreslagit bordläggning och har passerat min tid så ska 

jag återkomma för jag hemskt många saker som jag skulle vilja fortsätta att 

diskutera. Tack, talman.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Det står naturligtvis vtm Viveka Eriksson helt fritt att 

föreslå bordläggning. Men jag tycker nog att motiveringen är lite brist-

fällig, att vicetalmannen i första hand saknar lantrådets filosoferande 

visioner om det framtida EU. Min fråga tillbaka till vicetalmannen är; 

vad tror vicetalmannen att vi skulle få höra utöver det som vi redan har 

fått till pappers här för någon vecka sedan? Vad tjänar det till att lantrå-

det berättar om att hon gärna ser ett enat Europa och så pekar hon på de 

kriser vi har? Vad tillför det oss med tanke på att vi nu bör leverera svar 

tillbaka till landskapsregeringen på hur vi anser att EU-arbetet ska bed-

rivas? 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ltl Harry Jansson sade själv att det står mig fritt att föreslå en 

bordläggning. Det är absolut för att jag vill att vi, hela det samlade lag-

tinget, ska bli bättre på att diskutera EU. Vi ska engagera oss i de här 

frågorna. Till den delen så saknar jag analysen av nuläget i Europa. Vart 

är Europa på väg? Där tycker jag att lantrådet har en roll att berätta, vi 

vill ha mera underlag till den delen.  

När vi tittar på regeringsprogrammet så är det väldigt tunt när det 

gäller EU-politiken. Det var också tunt när lantrådet presenterade rege-

ringsprogrammet. Det finns anledning för oss i opposition att fråga; står 
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EU-arbetet i regeringen på väldigt stadig grund? Det finns olika syn 

inom de olika partierna.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Det sistnämnda förvånar mig lite. Är det något som vi 

från åländsk sida har visat upp så är det ju enighet när det gäller EU-

politiken. Så här på rak arm kan jag inte dra mig till minnes någon fråga 

egentligen utöver Lissabonfördraget och den typen av internationella 

fördrag som har skakat om oss. I Lissabonfördraget har det funnits en 

oenighet av naturliga skäl. Men i övrigt är det enighet som kännetecknar 

vårt EU-arbete. Att man skulle behöva kasta frågetecken runt den nya 

landskapsregeringen till den delen är lite förvånande.  

Vill vicetalmannen att vi ska hålla och höra långa anföranden om hur 

EU borde se ut och fungera så det är klart att det säkert går att ordna. 

Men inte tillför det ju någon nytta för det arbetet som bedrivs i vardags-

livet bland politiker och tjänstemän inom landskapsregeringen. De kri-

ser vi har inom EU kommer att tillta. Om vicetalmannen är ute efter nå-

gon sorts status quo så kommer det inte att finnas ett sådant. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Med den inställningen förutsätter ltl Harry Jansson att det här ska vi 

bara skyffla bort, vi ska ha tråkiga anföranden i lagtinget och det finns 

inget behov av fördjupning. Det är det som jag försöker säga och inte att 

vi ska sitta och lyssna på långa anföranden, utan att vi faktiskt ska ha en 

ordentlig debatt och diskussion här. Faktum är att det är väldigt kort tid. 

Vi har fått det här meddelandet den här veckan och vi har nu några 

timmar på oss att debattera det, det är också en orsak samt det som jag 

redan har angivit.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det är trevligt att vtm Eriksson månar om landskapsregeringen 

och huruvida vi står på stadig grund i EU-frågorna. Alla partier i land-

skapsregeringen är positivt inställda till EU. De som har varit mest kri-

tiska är mitt eget parti obunden samling. Det var väl i så fall fiffigt att 

sätta mig till EU-minister så att jag åtminstone får visa att jag också är 

positiv. Jag tyckte att jag försökte förmedla i mitt anförande att vi ska 

skapa möjligheter, vi ska nätverka, vi ska ha en samlad strategi och vi 

ska göra det bästa möjliga av de olika plattformar och arenor som vi har 

att arbeta utifrån. Vi har många människor som jobbar med de här frå-

gorna och vi kan kanske använda dem på ett annat sätt än vad vi har 

gjort hittills.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det var säkert fiffigt att sätta minister Lindholm till EU-

ansvarig. Jag betvivlar inte ministerns engagemang när det gäller EU-

inflytandefrågorna och att komma vidare i det praktiska arbetet. Det ar-

betet är ju inlett. När man läser det här meddelandet så kan man se att 

väldigt mycket är på gång. Jag hoppas faktiskt att nu sittande regering 

jobbar vidare i de riktningar som redan tidigare utstakats. 
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Jag pratar också om framtiden och hur vi ska fördjupa diskussionen 

om EU. Det handlar egentligen om de konkreta frågorna som ligger 

inom de olika utskottens ansvarsområden och som berör människorna. 

Vi i lagtinget ska mera gå in i de frågorna.  

Minister Gun-Mari Lindholm, replik 

Tack, talman! Jag tycker att det är värdefullt att tidigare lantrådet, nu-

mera vtm Eriksson, har ett gediget intresse för EU. Jag känner dessutom 

att intresset kanske är lite nyväckt sedan hon kom till lagtinget, vilket 

jag tycker att är bra. Jag tycker att det är jätteviktigt att vi tillsammans 

kan diskutera de här frågorna. Men det finns ändå olika nivåer på arbe-

tet inom de här ärendena. Det är den verkställande delen som land-

skapsregeringen har och sedan har vi det som man gör i utskotten på 

lagtingssidan. Jag tycker att det är bra att man har det här intresset. Om 

man nu väljer att bordlägga det här ärendet så kommer det att betyda 

att det inte kommer att vara aktuellt, kanske bara till hälften av pro-

grammet, för då har halva tiden redan gått. Då måste man tänka att 1/3 

av det här är sådant som gjordes under 2011. 

Talmannen 

Tiden är ute!    

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag tycker att det var ganska grovt av ministern att påstå att 

mitt intresse för EU-frågorna skulle vara nyväckt. Redan under den tid 

som jag satt som talman så var jag väldigt engagerad i de EU-frågorna 

och försökte då också få igång lagtinget med arbetet. Under min tid som 

lantråd har EU-frågorna hela tiden legat väldigt högt upp på priorite-

ringslistan. Man kan läsa att många av inflytandefrågorna har tagit 

många steg framåt under den tiden. Att då komma och påstå att det är 

ett nyväckt intresse är starkt. 

Angående tidsaspekten, det här ärendet kom på lagtingets bord på 

måndag mitt på dagen. Om minister Lindholm oroar sig för tiden så 

borde man ju ha påskyndat och varit lite tidigare ute så att vi skulle ha 

haft lite fler dagar innan uppehållet kommer. Det bekymrar mig också 

om det förhalar processen, därför säger jag att nämnden och utskotten 

kan börja jobba med ärendet i februari fast det inte är remitterat. 

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det står givetvis vtm Eriksson fritt att bordlägga det här 

ärendet. Men det innebär ju en fördröjning eftersom man inte kan börja 

behandla ärendet formellt i utskotten och självstyrelsepolitiska nämn-

den innan ärendet är remitterat.  

Jag tycker att man som oppositionspolitiker ska ha en linje när det 

gäller synen på formalia. Jag tycker att det är korrekt som liberalerna ti-

digare har sagt; land ska med lag byggas. Man kan inte stå och mässa 

om grundlagar och andra lagar först i ett ärende och sedan tycka att man 

kan göra lite hur som helst och strunta i lagtingsordningen. Jag tycker 

att det är lite allvarligt att man har en sådan syn på lagtingets interna 
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arbete. En bordläggning innebär ju att man kan ha kafferep och läsa in-

nantill. Men man kan inte börja behandla, höra människor och man kan 

heller inte slutföra behandlingen eftersom man måste ta hänsyn till vad 

som kan sägas i remissen.  

Det som vtm Eriksson efterlyser kan inhämtas i utskottsbehandlingen 

och i självstyrelsepolitiska nämnden. Det finns inte någon orsak att 

bordlägga för den sakens skull. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det finns också någonting som heter respekt och respekt för 

lagtinget och dess minoritet och att ge möjligheter för ordentlig behand-

lingstid. Jag tycker också att det är lite allvarligt när ltl Danne Sundman 

börjar ifrågasätta vår möjlighet till det. Faktum är att vi har haft några 

dagar på oss. Ärendet har legat på vårt bord i några dagar. Jag tycker 

nog att det är lite oroväckande om det är de tongångarna från majorite-

tens sida. 

De här diskussionerna borde föras mera i utskotten oberoende av om 

det ligger ett meddelande som grund. Den här diskussionen borde vara 

pågående hela tiden. Nu vet utskotten vilka ärenden som är aktuali-

serade. Man kan när som helst kalla in tjänstemän och börja se vilka 

olika sakkunniga man har. Man kan jobba hur mycket som helst obero-

ende av om det här ärendet är remitterat.   

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Inte mig emot att man bordlägger det här ärendet. Jag bara 

säger att det de facto innebär en fördröjning. Om man inte bordlägger så 

ligger ett betänkande på lagtingets bord när man återkommer i mars. 

Om man bordlägger ärendet så kan inte betänkandet ligga på bordet för 

man får inte kalla höranden till ett ärende om det inte är remitterat. 

Man ska inte heller börja den formella behandlingen eftersom det i re-

missen kan framkomma olika åsikter. Majoriteten påtar sig en verklig 

allvarlig felaktighet om man börjar behandla ärendet och struntar i om 

ärendet är remitterat. Vi vet att det har hänt förut, t.ex. i finansutskottet 

beslöt man till och med innan man hade fått ärendet remitterat. Men av 

det lärde vi oss att så gör vi aldrig mer. Vi iakttar lag och ordning också i 

lagtingsarbetet.  

Vill man bordlägga och man tycker att den här fördröjningen är moti-

verad så står det fritt att göra det. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag kommer inte exakt ihåg hur strukturen för EU-arbetet är 

här i lagtinget. Men om jag kommer ihåg rätt så kan utskotten när som 

helst diskutera olika EU-frågor. Tanken var åtminstone att man skulle ta 

ett mera aktivt grepp om frågorna och att det inte alltid skulle vara av-

hängigt endast och enbart av ett meddelande. Utskottet, som ltl Sund-

man sitter i, kan mycket väl behandla de områden som finns inom med-

delandet utan att göra det mera formellt, för att vara beredd sedan när 

man formellt behandlar det.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Det är nu igen proceduren och formalia som överskuggar den här 

diskussionen också. Jag förenar mig med ltl Danne Sundman om att en bord-

läggning innebär att ärendets fördröjning förlängs.  

Vtm Viveka Eriksson kan tycka att utskottet eller självstyrelsepolitiska 

nämnden ska inleda behandlingen. Hon kräver respekt för minoriteten. Jag 

vill bara påminna om att det är talmannen som leder arbetet i självstyrelsepo-

litiska nämnden. Det är väl rimligt att talmannen får bestämma tågordningen 

och ingen annan.  

Om liberalerna vill fördröja det här ärendet så gör de det med en månad. 

Jag tycker att det är mera fruktbart att låta ärendet gå till nämnden och vi 

kan inleda debatten och diskussionen och komma med betänkandet. I mars 

kan vi fortsatta på vilka plan man önskar; visionär, jordbunden, i detalj eller 

övergripande. Jag tror inte att en bordläggning för ärendet framåt. Fortsätter 

den här procedurfrågan så blir det ännu mera pinsamt. 

Den andra politiska vinklingen var att lantrådet måste vara här nu enligt 

vtm Eriksson. Om vi tittar tillbaka på hur det här ärendet behandlades sen-

aste gång så presenterade den ansvariga Europaministern, Roger Eriksson, 

ärendet. I något skede hade också lantrådet ett anförande. Jag tycker att det 

på något sätt är lite respektlöst mot den ansvariga ministern, ministern Lind-

holm, att hon inte skulle klara av att föra regeringens talan i det här ärendet.  

 Med anledning av hennes anförande så vill jag gratulera till posten som 

ordinarie medlem i regionkommittén. Jag tycker att det är precis rätt att mi-

nistern som är ansvarig för EU-frågorna sitter i regionkommittén. Det är 

kanske inte den plats som är den mest inflytelserika, men det är i alla fall en 

politisk plats i det stora EU-systemet där man kan få en ganska god insikt i 

arbetet. Framförallt om man har kraft och tid så kan man skapa mycket goda 

kontakter till både institutioner och enskilda politiker som har värdefulla er-

farenheter och synpunkter som säkert kan vara till gagn för Åland. Jag önskar 

ministern lycka till.  

Det är ju trots allt så att vi inte är helt resurslösa vad gäller EU-frågor. Vi 

har numera människor på plats, både tjänstemän och sådana som sitter på 

politiska mandat. Vi har representant vid Finlandsdelegation, vi har nationell 

representant i kommissionen, vi har åländska medarbetare i Europaparla-

mentet och vi har inte minst Europaparlamentarikern Carl Haglund som har 

visat ett mycket stort och värdefullt intresse också för åländska frågor. Jag 

hoppas att ministern skapar ett Ålandsforum också i Bryssel. Man kan säkert 

utveckla det politiska arbetet för åländska intressen. 

Jag tycker fortfarande att vi ska ha en ålänning anställd vid utrikestjänsten 

i Bryssel, förutom den åländska parlamentsplatsen. Det finns unga ålänning-

ar som är kompetenta och mycket intresserade av att jobba där. Jag hoppas 

att ministern lägger in ett extra kol för där blev det ingenting gjort under den 

senaste mandatperioden. Den förra regeringen hade en helt annan uppfatt-

ning om vilken Ålands roll skulle vara i sammanhanget. Men jag tror inte att 

man kan sitta och vänta på att man får något i de här utdelningarna utan man 

måste vara mycket aktiv själv.  

Med tanke på det ökande intresset för demilitariseringen och neutrali-

seringen speciellt, men för också Ålands EU-position, så tror jag att det är 

mycket viktigt att vi får en ålänning på plats också där. Då skulle vi ha ett 

ganska bra nätverk som kunde jobba med Ålands politiska representation. 
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Det finns ju faktiskt många som är involverade på olika platser. Vi har män-

niskor i Bryssel, vi har riksdagsmannen i Helsingfors och stora utskottet och 

så har vi EU-enheten här och den ansvariga ministern. Det här nätverket bör-

jar bli ganska stort, men det kanske ännu inte är tillräckligt mycket strukture-

rat för att fungera tillräckligt effektivt för Åland i de konkreta frågor som är 

av stor betydelse för landskapets utveckling som en del av EU-gemenskapen. 

Fru talman! Sedan till själva meddelandet. Det är tre väsentliga kapitel. 

Den här så kallade redovisningsdelen om vad som har hänt under 2011 tänker 

jag inte beröra. Det som gäller de prioriterade områdena, landskapets en-

skilda prioriteringar, så är en stor del samma sak som i förra meddelandet. 

En del saker har fallit bort och lite nytt har kommit till. En sak som självsty-

relsepolitiska nämnden i fjol tog upp och ägnade ganska mycket tid åt var de 

allmänna målen, att andelen ungdomar som slutar skolan i förtid inte ska 

vara mera än tio procent. Där skrev utskottet väldigt mycket. Någon riktig 

uppföljning ser man inte här i betänkandet. Jag tror att det här, åtminstone 

för mitt parti, är en mycket viktig fråga som jag tycker att vi ska följa upp i 

självstyrepolitiska nämnden. 

En annan viktig civilpolitisk fråga är frivilligarbetet. I fjol handlade Euro-

parådet om frivilligarbetet. Då hemställde nämnden och lagtinget om att man 

skulle utreda det frivilliga arbetets betydelse och dess ekonomiska betydelse 

på Åland. Jag har för mig att man har initierat en sådan utredning, vilket vi är 

väldigt glada och nöjda över. Vi hoppas att det ska bli en utredning som kan 

läggas till grund för att utveckla tredje sektorn tillsammans med den offent-

liga sektorn och också möjligen den privata. Det som är ett hot mot det frivil-

liga arbetet är tydligen fortfarande EU:s tankar på att organisationerna ska 

tvingas betala moms. Jag hoppas att regeringen gör allt för att det inte ska 

ske. Det skulle ha katastrofala följder för den nordiska frivilligsektorn som är 

mycket stor, utvecklad och viktig. 

Vi diskuterade då också vattenfrågorna, speciellt att kvalitetsnormerna för 

vatten på Åland ännu inte hade fastställts. Det ser jag inte heller någon dis-

kussion om nu. Det är kanske mera en åländsk detalj, men det är intressant 

att man lyfte upp det i fjol och jag skulle hoppas att det skulle ske någonting 

där. Ända sedan vi fick vår i tiden ganska moderna vattenlag så var det där en 

central del av hela vattenlagsstänkandet. Men ännu har man inte riktigt lyck-

ats nå målen på den här punkten. 

Positivt är det som nämnden skrev i fjol om GMO-lagstiftning. Strävan-

dena att Åland ska bli GMO-fritt håller nu på att förverkligas, kanske inte 

fullt ut, men det är i alla fall en stor framgång om vi lyckas föra igenom den 

lagstiftning som nu finns i utskottet, på vägen till ett GMO-fritt Åland. 

Det som regeringen lyfter fram ytterligare, som jag vill understryka, är vik-

ten av att ta upp barnfattigdom som också finns på Åland. Vi har ju tidigare 

fått erfara att den relativa fattigdomsgränsen på Åland visar att ungefär 13 

procent av befolkningen lever i så kallad relativ fattigdom. Det var för många 

en chock, för man har haft den uppfattningen att Åland är så rikt så att här 

bor inte några fattiga människor. Den procentuella andelen är ungefär lika 

stor som i de övriga länderna, jag tänker närmast på Sverige och Finland. Det 

där är viktigt. Vi vet att det skadar barn som lever i fattigdom och det skadar 

alla som lever i fattigdom. Att växa upp i fattigdom är väldigt tungt för barn. 

Man skulle hoppas att det inte skulle förekomma på Åland. 
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Regeringen vill genomföra temaåret om åldrande. Det talas ju om åldran-

det, inte så mycket den här gången att man ska fästa vikt vid sjukdom, vård 

och omsorg och alla de äldre som behöver stöd av olika slag för att klara sig. 

Jag tycker att fokus den här gången borde ligga på det som också är syftet 

med temaåret; åldrande i arbetslivet och i sysselsättningen och då också inom 

tredje sektorn. Det kommer att försvinna en mycket, mycket stor kompetens 

speciellt från offentlig förvaltning men också från det privata näringslivet när 

så stora årskullar nu går ifrån sina jobb. Dels är det i sig en förlust, dels är det 

svårt att kompensera erfarenheten. Här skulle det vara viktigt att de äldre 

som vill, i någon mån, fortfarande vara med och bidra till samhällsutveckl-

ingen, jobba, så borde de få de möjligheterna, mera kanske på sina egna vill-

kor för att också kunna njuta av att man har blivit pensionär. Det här är na-

turligtvis inte något åländskt problem, utan det är generellt för hela Europa 

och de industrialiserade länderna. Här kanske kunde Åland vara en före-

gångare och visa på möjligheterna, dels för att så väldigt många människor 

jobbar på Åland och dels för att medelåldern är hög. Det betyder också att vi 

på Åland är ganska friska när vi åldras.  

Här har förra regeringen hänvisat till ett Interreg projekt som jag har läst 

om, främst i Åboland. Jag vet inte riktigt vilken omfattning projektet har på 

Åland. Det är ett väldigt bra projekt. Det visar på den moderna teknikens 

möjligheter att stöda äldre när de bor hemma.  

Fru talman! Så kommer vi till frågorna om inflytande. Jag tycker att det är 

en väldigt positiv läsning som presenteras. Det är nog på sin plats att tacka 

den förra regeringen för ett framgångsrikt arbete vad gäller olika sätt att ut-

veckla samarbetet och samordningen när det gäller EU-politiken mellan 

Åland och Finland.  

Det som har sagts här om språket är någonting som man måste under-

stryka. Vanligtvis står de flesta här i talarstolen och har en väldigt negativ syn 

på utvecklingen av den svenska servicen i Finland, att det går bara åt ett håll. 

Jag brukar påminna om Zacharias Topelius. Han hade, i slutet av 1890-talet 

ungefär samma uppfattning som dem som förutser svenskans totala under-

gång och borttynande i Finland. Här skriver regeringen; ”vad gäller den ser-

vice på svenska som landskapsregeringens tjänstemän erhållit vid kontakt 

med ministerierna under året är den allmänna uppfattningen att den gene-

rellt är god”. Man får översättning och man får hjälp av svensk tolk osv. Det 

stora problemet är tidsaspekten. EU-ärendena har ofta inte så lång bered-

ningstid och då kan det vara svårt att uppfylla alla dessa översättningar. Det 

här med tolk är tydligen ett tillskott i servicen till ålänningar och det tycker 

jag att nämnden bör uppmärksamma som något positivt. 

Fru talman! Angående den åländska representationen i EU-parlamentet så 

är det inte överraskande att ”Carl Haglundska modellen” dvs. att man i kon-

stitutionen vad gäller fördelningen av platser skulle beakta autonoma region-

er. Autonomt område är nog alltför laddat begrepp i de här sammanhangen, 

som någon här sade. Jag har inte riktigt trott på det där, men man ska aldrig 

säga aldrig. Jag har följt det med intresse. Det var ju i tiden Henrik Lax som 

lanserade särskilda minoritetsplatser.  

Jag förstod på ministerns uppmaning att de som nu har politiska bekanta i 

Europaparlamentet ska ännu aktivera sig i den här frågan. Det här bygger på 

det gamla ”Vanhanenska” uttalandet, att Finland först ska försöka via EU för-

söka få till stånd en plats för Åland. Detta ifrågasatte jag i tiden ganska kraf-
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tigt, men vi fick ett principbeslut från förra regeringen i Helsingfors och där 

utgår man just ifrån det här. Jag tycker ändå att principbeslutet är bra, för det 

betyder att regeringen i Helsingfors erkänner att Åland har rätt till en plats. 

Kan man inte få platsen till stånd via EU-parlamentet eller på annat sätt så 

återstår ju bara att Finland beaktar det själv i samband med valdistriktsin-

delningen. Det är en fortgående process. Det viktigaste är att vi inte ger upp 

utan att vi fortsätter att kämpa för den här platsen.  

Det finns många som har tyckt att det här är en hopplös kamp. Jag tycker 

ändå att vi hela tiden går framåt och Finland medger mer och mer att vi ska 

ha en plats. 

Till sist, fru talman, så nämner regeringen subsidiaritetsprincipen. Man är 

från regeringens EU-enhet beredd att beakta det här när man gör sina hand-

lingar och övriga förfaranden. Det som inte fungerar är lagtinget subsidiari-

tetskontroll. Nu har den tillsvidare lagts på de enskilda ledamöternas ansvar. 

Det är alltså vi som ska kontrollera att subsidiariteten följs i EU:s olika lag-

förslag, så ska vi ta upp det och diskutera det i olika organ här i lagtinget och 

sedan hjälper eventuellt någon tjänsteman till och så kan man åstadkomma 

en invändning. Om vi ska utnyttja den här möjligheten så måste man skapa 

ett förfarande där någon eller några tjänstemän är involverade. Det här är 

kanske den viktigaste frågan för lagtinget att diskutera i självstyrelsepolitiska 

nämnden. Tack, fru talman.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Jag tänker ta upp jag tänker ta upp barnfattigdom och 

äldreåret i mitt anförande.  

När det gäller Östersjön och Östersjöns vatten, i synnerhet kring 

Åland, så har det hög prioritet också för den här regeringen. Enligt 

HELCOM Baltic Sea aktion plan ska alla östersjöländer förbättra vatten-

tillståndet. För att vi ska få mera fakta på bordet, hur mycket vi ska 

minska utsläppen på Åland, så kommer vi inom kort att begära en ut-

redning över hur stor Ålands andel av bördan är beträffande utsläppen 

av fosfor och kväve. Hur mycket ska vi minska just på de här utsläppen? 

Sedan finns också det marina direktivet som kanske är den största sats-

ningen och det bindande regelverk som rör vattenkvaliteten inom EU. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det där är säkert bra. Enligt vattenlagen så förutsätts fortsättningsvis att 

vattennormer ska utfärdas. Nu har det varit många regeringar sedan vi 

fick lagen och ingen har riktigt lyckats med det ännu. Man har kanske 

bara tyckt att det är för svårt. Hur ser ministern på detta? Är det någon-

ting som nu skulle kunna genomföras? Jag tror att det är en ganska cen-

tral och viktig sak om man vill ha en hållbar förbättring av vattenkvali-

teten runt Åland. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Det finns olika orsaker till varför man inte har tagit fram vattenkvali-

tetsnormerna. Det handlar också om att det finns en risk för att om man 

sätter de här kvalitetsnormerna på ett visst vatten så kan belastningen 

av utsläpp öka där. Då är det också möjligt för t.ex. fiskodlingar att 

starta upp på nya platser. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Det här blir ganska detaljerat. Principiellt så måste det ju vara väsentligt 

för att kunna slå fast vad vi har för mål med att försöka förbättra vatten-

kvaliteten runt Åland. Vi borde ha någon slags norm som vi försöker ef-

tersträva och inte bara ha allmänna skrivningar. Det ser ut som den här 

nedsmutsningen bara fortsätter och det blir inte någon vändpunkt i det 

här arbetet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Fru talman! Man kan konstatera att det här är en orsak av dålig arbets- 

planering där talmanskonferensen delvis får ta åt sig. Det var osäkert 

redan igår eftermiddag om det skulle bli en debatt överhuvudtaget. Vi 

fick uppgifter i lagtinget att regeringen skulle ha besök och det var inte 

alls säkert att vi skulle få någon presentation. Båsen här i salen vittnar ju 

om det, de är ju i princip tomma och det är väldigt lite människor här. 

Alla säger att det är viktigt att alla ska lyssna och delta. 

Tittar man historiskt så har alltid EU-meddelandet debatterats åt-

minstone vid två plenum. Det har varit en ganska hög debattvilja och ett 

stort intresse. 

När det gäller Virto-projektet så har det pågått i ungefär tre år. Det är 

ett mycket lyckat och väl fungerande projekt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Jag är lite osäker på vad ltl Katrin Sjögren debatterade 

i sin replik. Nu förstår jag att det gällde bordläggningen. Det är fullt 

möjligt för liberalerna att bordlägga ärendet. Att påstå att det inte skulle 

innebära en fördröjning av ärendets behandling, det är väl det som vi 

debatterar. Jag har samma uppfattning där som ltl Sundman. Vi kan 

inte besluta här eller tycka så hemskt mycket om vad vi ska börja göra 

under februari, trots att ärendet ligger här, för det är talmannen som le-

der självstyrelsepolitiska nämnden. Det är hon som bestämmer om ar-

betsordningen där. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Fru talman!  Vi kan konstatera att vi också borde ha plenum inkom-

mande vecka. Det är svårt att reparera det nu. Det skulle liberalerna ab-

solut ha haft beredskap till.  

När det gäller Virto-projektet så är det ett pågående projekt. Det är 

flera åländska kommuner som är med i ett samarbete med Högskolan på 

Åland och flera högskolor i riket. 

När det gäller barnfattigdomen så delar jag ltl Barbro Sundbacks upp-

fattning att det är en väldigt viktig fråga. Det är avgörande hur snabbt 

landskapsregeringen kommer med en reviderad utkomststödslagstift-

ning så att lagstiftningen är i paritet med det som var tanken när man 

lade fram den förra reformen.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är trevligt om vi kan vara överens om att vi med alla tänkbara medel 

ska försöka utplåna barnfattigdomen i den mån den finns på Åland. 
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Däremot kanske det nog krävs lite mera granskning och eftertanke än 

att här slå fast att det bara gäller att höja utkomststödet och så är saken 

ur världen. Jag tror att det är en viktig del av arbetet, men det krävs nog 

antagligen också andra åtgärder. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Sara Kemetter  

Tack, fru talman! EU-ärenden har intresserat mig hela mitt vuxna liv. Vi gick 

med i EU år 1994 och då var jag 18 år. Jag har levt med det här och min far 

har också tjänstgjort vid kommissionen de senaste 12 åren, så det har varit 

aktuellt. Jag är glad att jag får debattera det här ärendet här första gången.  

I redogörelsen som vi har fått presenterad finns några punkter som jag vill 

ta fram och diskutera. 

Fru talman! Det har förts fram krav under många år att Åland ska erhålla 

egen representation i Europaparlamentet. I och med Ålands internationella 

särställning och självstyrande status så kan kravet vara mycket rimligt. Det 

skulle garantera den demografiska legitimiteten i integrationen av Europa. 

Det är nog kanske inte riktigt i Finlands intresse att stöda Åland i detta krav, 

trots att Finland skulle ha en plats mera än andra medlemsstater av samma 

storlek. Man kan ju undra varför Finland resonerar så? 

Jag tycker att det är bra att landskapsregeringen fortsätter att arbeta för att 

Åland ska erkännas representation i Europaparlamentet. Jag upplever nog att 

man kan uppnå oväntade resultat genom envist arbete. 

Fru talman! EU har en strategi för smart och hållbar tillväxt som antogs 

2010. I strategin finns det klara mål för att minska arbetslösheten bland unga 

och att alla ska ha rätt till utbildning. Jag tycker att det är berömvärt att land-

skapsregeringen planerar åtgärder för att samordna de resurser som finns 

idag för att stöda ungdomar som har problem med att klara stadieövergången 

mellan grundskolan och gymnasieskolan. Här har specialpedagoger och stu-

diehandledare en avgörande roll. Åland är en del av den internationella ge-

menskapen. Därför är satsningen på språkkunskaper, företagsamhet och tur-

ism viktiga för framtiden. Åland har i princip idag bra utbildningsmöjligheter 

med högt utbildade lärare och fina faciliteter. Men det här räcker inte alltid. 

Vi måste även ha en klar bild av framtidens krav, i synnerhet under ekono-

miskt föränderliga tider. Det ställer helt nya krav på vår utbildning. Vi måste 

även säkerställa att barn och ungdomar ges grundläggande insikter och fär-

digheter i att använda den nya teknikens möjligheter, både som redskap för 

kunskapsinhämtning och som ett naturligt redskap i arbetslivet och varda-

gen. Här kan vi inte endast lämna ansvaret till föräldrarna, utan vi borde ha 

ett samhällsansvar så att våra ungdomar är beredda att ta emot framtidens 

utmaningar. Om detta hittar vi mycket klara skrivningar i redogörelsen. 

Fru talman! Ett rent hav är ett av de finaste arv vi kan ge våra barn. I vår 

unika skärgård har skepp från vikingatiden och Hansan till 1970-talet seglat i 

ett rent hav. Det är först under de två senaste generationerna som havet har 

förstörts. Det är inte nyttigt att peka finger och skylla på varandra. Nu gäller 

det att samarbeta över gränserna för att hitta lösningar problemet. Speciellt 

viktigt är havet för oss ålänningar, inte bara historiskt utan även som grun-

den för företagsamhet. För det känsliga och hotade Östersjön är fosforbe-
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gränsningarna i rengöringsmedlen en mycket viktig åtgärd. Här är jag jätte-

glad att jag också hittade det i redogörelsen. 

Fru talman! I enlighet med regeringsprogrammet så kommer rampro-

grammet för jämställdhet att uppdateras. Här tycker jag att det är speciellt 

viktigt att arbetet med att motverka sexuella trakasserier, våldtäkter och 

framförallt trafficking fortsätter. Tack för er uppmärksamhet. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Fru talman! Ltl Kemetter säger att man kan förstå att det inte ligger i 

Finlands intresse att Åland skulle ha en egen parlamentsplats i EU. Hur 

förklarar hon det?  

Ltl Sara Kemetter, replik  

Jag ställer ju själv en fråga. Jag undrar varför Finland resonerar så ef-

tersom det under dessa tolv år inte har skett någonting ännu. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Hur kan man då påstå att man förstår att det inte ligger i Finlands in-

tresse? Jag kan tyvärr inte riktigt få logiken att gå ihop. 

Ltl Sara Kemetter, replik  

Då har ledamoten säkert hakat upp sig på ett ord som kan missförstås.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson 

Fru talman! Tyvärr är det lite tomt i bänkarna, som vi har konstaterat. Som 

ny lagtingsledamot förvånar det mig lite. Som ungdom så tycker jag att EU-

frågorna blir allt viktigare. Det berör oss på så många plan. När det gäller ut-

bildning så har vi möjlighet att åka runt och studera, vilket är jättepositivt 

med EU-arbetet. Jag tror att vi framöver måste lägga större fokus på EU-

frågorna. Vad man kan se av intresset här idag så kan man ställa sig skeptisk 

till att det kommer att bli så, men jag hoppas att vi kan lyfta EU-frågorna till 

en högre nivå här i lagtinget än vad det verkar vara idag.  

Det har idag diskuterats en hel del om Ålands möjlighet till representation 

i EU-parlamentet. Jag ska lite kort beröra det.  

Minister Lindholm redogjorde för hur behandlingen av förslaget i EU:s 

konstitutionella utskott gick under gårdagen. Det verkar inte ha gått direkt 

till Ålands favör, vilket man bara kan beklaga. Ministern uppmanade dock 

alla att utnyttja sina kanaler till EU-parlamentet i den fortsatta behandlingen 

av frågan.  

Från Ålands Framtids sida måste vi lyfta upp att det här har vi gjort redan 

för ett år sedan. Vi bjöd in European Free Alliances, EFA, som tillsammans 

med de gröna har ett femtiotal platser i EU-parlamentet. Vi uppmanade dem 

att jobba med den här frågan hårt. Vi skrev en resolution, som antogs här i 

den här salen, som förpliktigar dessa parlamentariker, som EFA har EU-

parlamentet, att driva den här frågan hårt. Så har man också gjort. Därför 

kan vi räkna med att de kommer att fortsätta det här arbetet i parlamentet 

när ärendet kommer tillbaka dit. Det är ju positivt. 

Sedan har vi sett i dagspressen att också centern har börjat söka med kon-

takt med grupperna i EU-parlamentet och det vill vi givetvis uppmuntra.  
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Det är bara att konstatera att återigen visar Ålands Framtid vägen i de här 

frågorna. Vi uppmanar också alla andra lagtingsgrupper och partier här att 

söka kontakt. Det må vara vilken grupp som helst i parlamentet, men sök er 

dit, för det är faktiskt en reell möjlighet att påverka i de här frågorna, utöver 

de vägar som vi har att ta till idag.  

Fru talman! Man skriver på sidan 15 i redogörelsen om den digitala agen-

dan. Det har tidigare konstaterat att det är lite märkligt att detta tas med i re-

dogörelsen. När det ändå nämns så tänker jag säga några ord om det. Man 

skriver: "Specifikt inom åtgärdsområdet e-förvaltning kan konstateras att 

den satsning som landskapsregeringen nu gör för att förnya förvaltningens 

IT-system är en grundförutsättning för att gå vidare med utvecklingen av e-

förvaltning i landskapet för att kunna skapa kundorienterade elektroniska 

tjänster". Jag hoppas verkligen att det här är något som man jobbar hårt 

med, för det är redan tio år för sent. Landskapsregeringen har ju två fasader 

utåt i dagsläget. Om man tittar här på gården så ser hemsidan ungefär lika-

dan ut idag, tyvärr.  Jag tycker att man för tillfället kan jämföra gården och 

hemsidan ganska bra med varandra. Det är positivt att man jobbar med det 

här. Frågan är om det hör hemma i en EU-politisk redogörelse? 

Språket och kontakterna med finska myndigheterna har också tagits upp i 

debatten idag. Ltl Sundback lyfte fram att det här är någonting som har blivit 

bättre och att svenska språket inte alls är på tillbakagång i Finland. Det är ju 

positivt om det är på det här sättet. Men som minister Lindholm redogjorde 

för här tidigare så är det inte helt säkert hur mycket mer positivt det har bli-

vit. Landskapsregeringen har inte koll på om språksituationen har blivit lite 

eller mycket bättre. Samtidigt förvånar det lite, man skriver på sidan 18, un-

der Översyn av EU:s svaveldirektiv när det gäller arbetet i miljöministeriets 

referensgrupp på finska sidan som man har deltagit i: ”I praktiken har alla 

möten hållits i huvudsak på finska och översättning till svenska skett i efter-

hand av ordföranden. Det är inte en helt bra lösning men har hittills kunnat 

accepteras". Det här får jag inte att gå ihop. Hur kan vi acceptera att Ålands 

representanter på ett sådant här möte i princip blir handikappade ur det hän-

seende att delta aktivt i mötet? De kan först i efterhand få höra vad som har 

sagts och bestämts på mötena. Den här typen av möten kan vi ju inte accep-

tera. Här måste man få tillgång till tolk eller på annat sätt säkerställa att 

Ålands representanter kan delta i möten på samma villkor som alla andra. 

Jag tycker att ordet acceptera överhuvudtaget inte hör hemma i en sådan här 

redogörelse. Vi måste kunna ställa lite högre krav vad gäller kontakterna med 

de finska ministerierna, tycker jag.  

Det är intressant att man tar upp grönboken om online spel. Det området 

är idag relativt oreglerat, både på EU-sidan och på den nationella nivån. Det 

är i synnerhet viktigt för Åland och för PAF:s framtida möjligheter att verka 

på det området. Jag tycker att det är jätteviktigt att man fortsätter att bevaka 

området och att man ser till att vi kan vara med och konkurrera med de stora 

spelföretagen ute i Europa även fortsättningsvis. 

Man lyfter fram barnfattigdomen. Det är jättepositivt att man jobbar med 

det. ”Landskapsregeringen avser att följa utvecklingen av initiativet ur ett 

socialvårdsperspektiv”. Man kommer också att göra en uppföljning av 

ÅSUB:s rapport, ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet” från år 2007. Här 

kan vi konstatera att det är ett förverkligande av Anders Erikssons motion, 
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som lades för något år sedan, om att utreda barnfattigdomen. Det är vi glada 

för. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ltl Jonsson har lite svårt tro att umgänget på svenska har blivit bättre. 

Jag läser på sidan 10, i nästsista stycket, där tas problemet upp med att 

det inte alltid finns tillgängligt material på svenska eftersom tidsfaktorn 

spelar in. Stycket slutar med: ”En allmän uppfattning är att servicen på 

svenska har förbättrats”. Det är väl de som jobbar med de här frågorna 

som uttalar sig. Jag utgår ifrån att man måste tro att de själva vet vad de 

talar om. Men utskottet kan naturligtvis ifrågasätta deras omdömen och 

försöka bevisa motsatsen om det är av intresse. Jag tror att det är så här 

och jag gläds. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Huruvida det har blivit bättre eller sämre kan man diskutera. Om tjäns-

temännen uppfattar att det i allmänhet har blivit bättre så må väl det 

vara bra. Jag säger inte att det något negativt eller att inte det skulle 

stämma. Men i vilken omfattning har det blivit bättre? Jag har hört att 

det är långt ifrån bra vad gäller kontakterna mellan landskapsregering-

en, de finska myndigheterna och EU. Fast det skulle ha blivit lite bättre 

så tror jag fortfarande att det finns mycket att göra och det skriver man 

också här senare. Jag tycker nog att det är en fråga som vi måste fort-

sätta att jobba med, fast det kanske har blivit lite bättre. Jag är tveksam 

till att det fungerar alldeles perfekt, men jag kan ha fel. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tycker extremt illa om generaliseringar när det gäller språksituat-

ionen. Det som saknas är konkretiseringar. Var brister det enligt ltl 

Jonsson? Man hör och man hör riktigt mycket om det här, speciellt i de 

kretsar där ltl Jonsson befinner sig. Men vet man de facto hur det är? Vi 

har många år diskuterat här att den svenska servicen till dem som syss-

lar med de här frågorna ska bli bättre. Nu kan man läsa att de själva 

tycker att den är generellt god och att den generellt har blivit bättre. Det 

betyder ju inte att man säger att alla problem är lösta och att det är per-

fekt. Vad är det konkret som inte är tillfredsställande i det här samman-

hanget? Vi vet att svenskan inte fungerar i alla sammanhang. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Fru talman! Jag tyckte att jag i det här dokumentet lyfte fram ett kon-

kret exempel på var man skriver att det inte fungerar på ett riktigt bra 

sätt. Det var när man behandlade svaveldirektivet i arbetsgruppen på 

miljöministeriet. Det måste väl vara ett konkret exempel och det finns 

säkerligen fler. Vi ska inte göra det här till någon språkdebatt. Skulle ltl 

Sundback ha kommit med och lyssnat på det seminarium som Ålands 

Framtid anordnade för en vecka sedan så skulle hon ha fått en hel del 

exempel på var det har gått bakåt. Tyvärr så visade hon inte intresse och 

kom på det seminariet, men det kanske ändras i framtiden.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Wille Valve  

Fru talman! Tack för många intressanta inlägg i ett angeläget ämne. Jag vill 

börja med att lyfta upp en sak som ltl Sundback vidrörde, detta med minori-

tetsplatser. Projektet med att avdela 20-25 platser Europaparlamentet ut-

tryckligen till minoriteter var en sak som före detta Europaparlamentarikern 

Henrik Lax arbetade med. Det är också ett av de många spåren som Europa-

parlamentarikern Haglund har arbetat med, men det är inte det enda. Han 

har också arbetat med att föreslå ändringsförslag som går ut på att de auto-

noma områdena i EU som har ansvar att själva implementera EU-lagstiftning 

bör få en egen Europaparlamentsplats. Det är i praktiken Åland, möjligen 

också den tyska majoriteten i Belgien men kanske inte så hemskt många flera. 

I breda drag befinner sig i EU idag i kris. Jag kan tycka att det är lite be-

klagligt att debatten utspelar sig inför åtta lagtingsledamöter på ett extrain-

satt fredagsplenum före uppehåll.  

De frågor som vi brottas med är stora. Vart går du Europa? Jag tror per-

sonligen att vi kommer ur den här krisen eftersom nackdelarna med att 

lämna det ekonomiska EU-samarbetet tillsvidare är stora för alla medlems-

länder. Det mesta talar för att EU-länderna kommer att fortsätta samarbeta. 

Jag ska inte orda mera om det, jag ska prata om det som vi har framför oss; 

vart vill Åland i EU, dvs. EU-meddelandet.   

Mitt helhetsintryck är att meddelandet ger en realistisk bild av Ålands möj-

ligheter att påverka i EU, vilket är jättebra. Debatten har idag berört positiva 

exempel på det. Jag skulle särskilt vilja lyfta fram flaggan som idag vajar ut-

anför den finska representationen i Bryssel. Det var inte något enmansjobb. 

Det var stort lagarbete som omfattade den dåvarande landskapsregeringen, 

riksdagsledamoten, en mycket hängiven Europaparlamentariker och delar av 

den finländska regeringen och det gick i mål.  

Hur är läget med parlamentsplatsen? Vi kan kort säga att det inte är bra. 

Igår förekom det en omröstning i Europaparlamentets utskotts för konstitut-

ionella frågor. De två ändringsförslagen 32 och 33 berörde ämnet och de blev 

ordentligt nerröstade.  Tidigare har de två parlamentariska grupperna ALDE, 

liberalerna och de Gröna, EFA förhållit sig positiva till förslaget. Nu har ty-

värr både ALDE och de gröna börjat vackla i vissa frågor. I klartext betyder 

det att ändringsförslag 32 nu är omöjligt, det är inte ens någon idé att ta det 

till plenum. Medan i förslag 33 är det ännu möjligt att Europaparlamentet 

uppmuntrar medlemsstaterna att sörja för att autonoma regioner, som har 

lagstiftningsansvar, blir representerade i Europaparlamentet. Detta är vad 

som återstår av en massa lagförslag som har lagts.  

Vad kan vi i lagtinget göra? Ja, vi kan göra det som ltl Jonsson var inne på; 

odla kontakter till våra moderpartier. Det finns idag flera partier i lagtinget 

som har mycket goda kontakter till sina moderpartier. Konkret ser vi att det 

finns två partier i Europaparlamentet idag som har lämnat tydliga åländska 

fingeravtryck i politiken. Det ena partiet är EFA, de gröna, som Ålands Fram-

tid har ett omdebatterat gott förhållande till. Det andra partiet är liberalerna, 

ALDE som vi moderater, liberalerna och centern har odlat goda kontakter till. 

De två vita fläckarna här är den konservativa gruppen, EPP, och den social-

demokratiska gruppen som tyvärr inte har visat särskilt mycket förståelse för 

minoritetssträvanden i konstitutionsutskottet så här långt. Här behövs lobb-

ning och goda bundsförvanter. 
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Jag vill också framhålla det positiva i att åländsk center fördjupar sina kon-

takter i Europaparlamentet.  

Sammanfattningsvis är min bedömning av det internationella spåret, som 

vtm Jansson talade om tidigare, att det är nu eller aldrig som gäller. Det in-

ternationella spåret börjar vara vid vägs ände, det har snart gått från Europa-

parlamentet och det är på väg till rådet. Därefter kommer vi till det nationella 

spåret. Här har ju grundlagsutskottet gjort en juridisk öppning som skulle 

möjliggöra en åländsk parlamentsplats i framtiden.  

Självstyrelsepolitiska nämnden är enligt mitt förmenande rätt instans att 

remittera ärendet till. Jag tycker att denna församling kunde överväga en 

bordläggning av respekt för oppositionen som bara har haft några dagar att 

sätta sig in i detta ärende. Så mycket kan vi i regeringsblocket bjuda på oss 

själva. Tack. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tycker lite synd om ltl Valve. Han är relativt nyinvald här i lagtinget 

och intresserad av de här frågorna. Tyvärr har det oftast varit så här, 

också när man tittar tillbaka. När konstitutionella frågor, ekonomiska 

frågor och speciellt EU-frågor debatteras så är det tomt i bänkarna och 

de är synd.  

Det är ett intressant resonemang som jag håller med om ganska långt. 

Ltl Valve pekade på att fördelarna för att vara med i EU troligtvis över-

väger om vi tittar på helheten. Jag tror också att man kan tillägga att om 

man inte räddar Grekland och Italien så i Greklands fall faller i så fall 

merparten av de tyska bankerna och då har vi en oerhört svår situation.  

Om det är fördelar eller inte är svårt att säga. Jag tror att man sitter 

där man sitter. 

Det som sades om EU-flaggan och vilket jättejobb det har varit så ltl 

Valve har ju varit lite inblandad på den anda sidan. Från Danmarks re-

presentation var det självklart att Färöarnas och Grönlands flaggor 

skulle vaja där trots att områdena inte ens är med. Men vi fick kämpa i 

det oändliga. Har ltl Valve några synpunkter på varför det kan vara så?  

Wille Valve, replik 

Nej, jag har inga synpunkter på det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen  

Herr talman! Först en liten reflektion. Det här dokumentet är också det ar-

betsdokument som används av landskapsregeringens specialmedarbetare 

bland annat i Bryssel. På något sätt är det lite tråkigt att man inte kunde ha 

haft en snabbare behandling här i lagtinget. Men det är lagtingets beslut. 

Jag tänkte ta upp tre områden som berör min avdelning. Det är bl.a. arbe-

tet med fosfatförordningen, barnfattigdom och temaåret för äldre. 

Under 2.2.13 i redogörelsen kan ni alla läsa om det goda arbetet som den 

förra landskapsregeringen inledde för att förverkliga en åländsk begränsning 

mot fosfater i tvättmedel. Man lyckades även påverka hela EU att också införa 

en gräns för maskindiskmedel och dessutom få en lägre gräns än den för 

tvättmedel för hushållsbruk.  
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I september i fjol beslöt landskapsregeringen att man inte skulle vänta på 

en EU-förordning. Man beslöt att i stället införa begränsningar beträffande 

fosfater i tvätt- och maskindiskmedel i miljöskyddsförordningen. Men ef-

tersom det kunde vara ett handelshinder så måste det här beslutet notifieras 

till kommissionen bl.a. för att beslutet skulle få träda ikraft och där stötte det 

på patrull. Under hösten meddelade kommissionen landskapsregeringen att 

vår förordning här måste överensstämma men den kommande EU-

förordningen, annars kommer man att göra en blockering. Därför fick land-

skapsregeringen ändra sitt beslut och vi fick anpassa oss, men nu ska allt vara 

i sin ordning. Nu planerar vi att anta förordningen den 1 mars. Då kommer 

gränsen för fosfater för textiltvättmedel att bli 0,5 gram total fosfor per re-

kommenderad kvantitet tvättmedel och för maskindiskmedel blir det 0,3 

gram. Det här är väldigt bra. Vi vet att fosfater är väldigt dåliga bl.a. för 

havsmiljön. I stället för att alla 27 länder har helt egna regler så kommer det 

här att harmoniseras i och med att den här EU-förordningen också kommer 

att träda ikraft från och med juni 2013. Men Åland går alltså före lika som 

Sverige har gjort och också en del andra länder runt Östersjöområdet.  

Angående barnfattigdom så riskerar, enligt statistiken, ungefär 19 procent 

av EU:s barn att drabbas av fattigdom. Det här är inte acceptabelt. I takt med 

att man i flera EU-medlemsländer har svåra ekonomiska problem så kommer 

knappast antalet fattiga barn att minska, åtminstone inte i södra Europa. Vi 

har lägst andel fattiga barn i Danmark och Finland, ungefär 10 procent. I Sve-

rige ligger procenten på ungefär 15. Vi vet att barn till ensamförsörjare och 

barn i stora familjer löper störst risk att drabbas. Här har landskapsregering-

en redan gjort riktade insatser både genom barnbidraget och utkomststödet. 

Men det handlar också om andra åtgärder än att bara ge direkta penningstöd. 

Det handlar om jobb, utbildning, tillgång till hälsovård, bostäder och barn-

omsorg. De mest verkningsfulla effekterna för att förebygga och ta itu med 

barnfattigdomen är att få både generella stöd, t.ex. att alla barn har rätt till 

kommunal barnomsorg, och låga avgifter eller avgiftsfria platser för lågin-

komsttagares barn. Sedan har man också riktade åtgärder. Man menar att 

den här blandningen är en del av förklaringen till varför de nordiska länderna 

har relativt låg barnfattigdom. Det är den nordiska välfärdsmodellen. 

Från regeringens sida kommer vi nu att följa upp ÅSUB: rapport, ”Ekono-

misk utsatthet och social trygghet” från år 2007. Det är viktigt att vi har aktu-

ell och färsk fakta att tillgå, att vi på basen av den här informationen kan göra 

de rätta insatserna och fortsätta att ta politiska beslut trots att de ekonomiska 

förutsättningarna har försämrats både i landskapet och i våra kommuner. 

Sedan vill jag också ta upp EU-året för aktivt åldrande och solidaritet mel-

lan generationerna. Det handlar om att främja aktivt åldrande både i arbetsli-

vet och i det vanliga civila livet och sedan att främja äldre personers hälsa och 

möjligheter att klara sig själva.  

Vad gör vi då inom förvaltningen när det gäller temaåret för aktivt åldran-

det? Är Ålands landskapsregering en arbetsgivare som arbetar för att främja 

hälsa och funktionsförmåga hos de anställda? 

På många håll inom EU efterlyser man de goda exemplen på hur man kon-

kret jobbar för att främja ett aktivt åldrande. För att vi själva ska få kunskap 

om och sprida det goda exemplet så har socialvårdsbyrån bett de olika enhet-

erna inom förvaltningen att svara på olika frågeställningar. Till exempel; hur 

ser ni till att erfarna medarbetares tysta kunskap förs vidare till yngre? Hur 
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tar ni vara på era unga medarbetare entusiasm och idéer? Hur beaktas olika 

åldersgrupper i det dagliga ledningsarbetet? Hur får man äldre erfarna med-

arbetare att fortsätta i arbetslivet? Det här är en viktig del av temaåret. Vi 

måste kartlägga hur vi jobbar idag och ta fram underlag på hur vi kan göra i 

framtiden. Tjänstemännen som lämnar landskapet, kommunerna och det 

privata näringslivet tar med sig mycket viktig kunskap när de lämnar sina or-

ganisationer. Hur kan vi föra den här kunskapen vidare?  

Virto-projektet har nämnts.  

Jag vill också ta upp en föreläsning som kommer att hållas i början av 

mars. Föreläsningen riktar sig till allmänheten, vårdpersonal och beslutsfat-

tare och handlar om redskap och förändringar som behövs för att utveckla en 

god äldreomsorg. Det här är frågor som vi också måste fokusera på.  

Vi har nyligen tagit beslut om penningautomatmedel. Där har vi tittat spe-

ciellt på föreningar som jobbar med äldre, barn och unga. Tack, herr talman.  

Vtm Gunnar Jansson 

Tack, herr talman! Det glesnar i leden, vilket väl kan förstås vid en dag för ex-

tra plenum med lagtinget och kanske också tidpunkten för denna debatt.  

Jag ska börja med att läsa vad som står uppe på sidan 4. ”Nedan framgår 

hur landskapets målsättning och arbete med EU-frågor kommer att se ut 

under inkommande år”. Redogörelsen heter ju Europeiska Unionen och 

Åland - prioriteringar 2012 och verksamhet 2011. Med inkommande år, här 

på sidan 4, så förstår jag att det är 2012. Det här i sin tur tyder på att den här 

redogörelsen är skriven 2011, annars har jag problem med logiken. Om det 

förhåller sig såsom det är skrivet så kunde väl regeringen ha levererat redogö-

relsen hit till lagtinget såsom den är utformad. Att man avser att ha dessa 

prioriteringar under inkommande år och av allt att döma befinner vi oss där 

nu. Det var min första iakttagelse. 

Den andra iakttagelsen är att förvisso är detta ett ärende i lagtinget, det är 

en redogörelse, den föredras nu för remiss och då är det ett ärende. Men det 

är ju ett ärende som utgörs av en redogörelse som i sig innehåller åtminstone 

nio åsikter om landskapets ställning och inflytande i EU-ärenden och drygt 

20 av landskapet prioriterade enskilda ärenden. Jag ber kollegerna och lag-

tinget uppmärksamgöra den omständigheten att det som hos oss är ett 

ärende är ju ute i förvaltningarna, var än de befinner sig här eller på övriga 

ställen inom unionen, minst 30 ärenden. Därför instämmer jag mycket långt i 

det som kollegan Wille Vale sade. Nog är det väl ändå rimligt att om detta 

vore ett ärende så kunde man tänka sig en remiss så här bara på fredag ef-

termiddag. Men detta är ju, som sagt mycket, mycket mera än ett enda 

ärende. I förbindelse därmed kan man konstatera att dessa åtminstone 20 

prioriterade frågor lever sitt liv.  

Visst stoppas behandlingen upp i lagtinget av en bordläggning, men det 

behöver och får ingalunda betyder att dessa ärenden i sig skulle stoppas eller 

att deras behandling skulle stanna av. Jag återkommer till kollegan Valve. 

Han sade också vänligt att han tycker för sin del att majoriteten kan bjuda på 

bordläggning. Man kan naturligtvis gärna bjuda på det och med tacksamhet 

tar vi emot det. Nu är det så finurligt anordnat här i parlamentet och reglerna 

är ändå skrivna så att minoriteten har egna instrument. Om man då går till 

70 § i arbetsordningen så bestäms det där, som vi alla känner till, att om två 

har begärt en bordläggning så bordläggs ärendet. 
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 Det kanske speciella i det sammanhanget och därför harmar det lite att 

vtm Roger Jansson hann byta, för jag lekte med tanken att gå till en tillämp-

ning av en intressant bestämmelse som nya arbetsordningen säger; om tid-

punkten för bordläggning inte vunnit understöd så bestämmer talmannen vid 

vilket plenum den fortsatta behandlingen vidtar. Vi ska inte göra så nu, vi kan 

ta andra ärenden för att testa sådana bestämmelser. Det här är ett mycket all-

varligt och seriöst ärende. 

Fru talman! Jag stöder förslaget om bordläggning och även bordläggnings-

tiden. Tack.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Man imponeras över liberalernas engagemang vad gäller procedurfrå-

gor. Det ju ingen här som har ifrågasatt vare sig rätten eller möjligheten 

från liberalerna att bordlägga ärendet till första plenum i mars eller vad 

det nu är som man vill. Det som åtminstone jag har vänt mig mot är för-

slaget att vi skulle börja bereda ärendet i självstyrelsepolitiska nämnden 

och att vi här skulle komma överens om det på basen av ett uttalande 

från talarstolen. Det är talmannen som leder arbetet i självstyrelsepoli-

tiska nämnden. Det motivet var inte hållbart, tycker jag. Det är en 

pseudodiskussion. Bordlägg ärendet nu så att vi får gå hem om ni inte 

ha något att säga i sak. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! På det sättet är det allvarligt, en replik ska vända sig 

mot huvudanförandet och jag höll huvudanförandet nu. Ltl Sundbacks 

replik riktade sig till något anförande som försiggick för några timmar 

sedan, kan jag tänka mig. Jag nämnde överhuvudtaget ingenting om att 

uppta behandlingen någonstans innan ärendet är remitterat, det har nå-

gon annan gjort. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja men, varför då detta anförande? Varför inte understöda bordlägg-

ningen? Vad är problemet? Vem debatterar ltl Gunnar Jansson mot?  

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Fru talman! Så länge jag kan så kommer jag att försvara rätten för oss 

alla att tala här i salen, utan lov att få någon, inte ens av ltl Sundback.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Ärendet kommer att bordläggas eftersom vtm Viveka Er-

iksson, understödd av ltl Gunnar Jansson, föreslagit att ärendet ska bordläggas till ple-

num den 5 mars. Önskar någon uttala sig bordläggningstiden? Ärendet är bordlagt till 

plenum den 5 mars. 

Plenum slutar  

Nästa plenum hålls den 5 mars klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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	Ltl Barbro Sundback, replik

	Ltl Johan Ehn
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Johan Ehn, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

	Minister Torbjörn Eliasson
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Christian Beijar, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Christian Beijar, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik

	Ltl Tom Grahn
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Tom Grahn, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Tom Grahn, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Tom Grahn, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Jan Salmén, replik
	Ltl Tom Grahn, replik
	Ltl Jan Salmén, replik
	Ltl Tom Grahn, replik

	Ltl Fredrik Karlström
	Brage Eklund, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Brage Eklund, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Jan Salmén, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Jan Salmén, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik

	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Rauli Lehtinen, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Rauli Lehtinen, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Ltl Axel Jonsson
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Ltl Fredrik Karlström, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Minister Torbjörn Eliasson, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik

	Minister Veronica Thörnroos
	Ltl Brage Eklund, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik

	Ltl Torsten Sundblom
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik

	Ltl Tom Grahn
	Minister Veronica Thörnroos, replik

	Vtm Roger Jansson
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Vtm Roger Jansson, replik

	Minister Veronica Thörnroos
	Vtm Roger Jansson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik

	Ltl Torsten Sundblom
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik




	För kännedom
	4 Bostadssparpremie
	Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2011-2012)


	Plenum slutar

	Plenum den 23 november 2011 kl. 13.00
	Plenum börjar
	Meddelande
	Remiss
	1 Avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning
	Landskapsregeringens yttrande (RP 4/2011-2012-s)
	Republikens presidents framställning (RP 4/2011-2012)
	Minister Mats Perämaa
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Minister Mats Perämaa, replik

	Vtm Roger Jansson



	Remiss
	2 Till Europeiska stadgan om lokal självstyrelse fogade tilläggsprotokollet om rätten att delta i de lokala förvaltningsmyndigheternas verksamhet
	Landskapsregeringens yttrande (RP 5/2011-2012-s)
	Republikens presidents framställning (RP 5/2011-2012)
	Minister Roger Eriksson
	Ltl Danne Sundman
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik

	Ltl Anders Eriksson
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik




	Remiss
	3 3 Bostadssparpremie
	Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2011-2012)
	Minister Roger Eriksson
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Roger Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Roger Eriksson, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik




	Andra behandling
	4 4 Avtalet med Macao om upplysningar i fråga om skatteärenden
	Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 1/2011-2012)
	Republikens presidents framställning (RP 1/2011-2012)


	Andra behandling
	5 5 Avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden
	Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 2/2011-2012)
	Republikens presidents framställning (RP 2/2011-2012)


	Andra behandling
	6 6 Avtalet med Costa Rica om upplysningar i fråga om skatteärenden
	Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 3/2011-2012)
	Republikens presidents framställning (RP 3/2011-2012)


	För kännedom
	7 7 Regeringsprogram enligt lagtingsordningens 25 §
	Landskapsregeringens meddelande (M 1/2011-2012)


	Plenum slutar

	Plenum den 24 november 2011 kl. 09.30
	Plenum börjar
	Föredras
	1 Regeringsprogram enligt lagtingsordningens 25 §
	Landskapsregeringens meddelande (M 1/2011-2012)
	Lantrådet Camilla Gunell



	Plenum slutar

	Plenum den 25 november 2011 kl. 09.30
	Plenum börjar
	Föredras, fortsatt behandling
	1 Regeringsprogram enligt lagtingsordningens 25 §
	Landskapsregeringens meddelande (M 1/2011-2012)
	Ltl Runar Karlsson
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik

	Minister Mats Perämaa
	Ltl Roger Jansson, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Roger Jansson, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Minister Mats Perämaa, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Minister Mats Perämaa, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Tom Grahn, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik

	Vtm Roger Jansson
	Ltl Brage Eklund, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Tom Grahn, replik
	Vtm Roger Jansson, replik

	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Ltl Mika Nordberg
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Ltl Margaret Lundberg, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik
	Ltl Margaret Lundberg, replik
	Ltl Mika Nordberg, replik

	Lantrådet Camilla Gunell
	Vtm Gunnar Jansson
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Carina Aaltonen, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Vtm Gunnar Jansson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik

	Ltl Brage Eklund
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Brage Eklund, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Brage Eklund, replik

	Ltl Tom Grahn
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Tom Grahn, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Tom Grahn, replik

	Ltl Rauli Lehtinen
	Ltl Tony Asumaa
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Ltl Gun-Mari Lindholm, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik

	Ltl Christian Beijar
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Christian Beijar, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik

	Ltl Göte Winé
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Margaret Lundberg, replik
	Ltl Göte Winé, replik

	Minister Katrin Sjögren
	Vtm Roger Jansson, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik
	Christian Beijar, replik
	Minister Katrin Sjögren, replik

	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Ltl Axel Jonsson
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik

	Ltl Rauli Lehtinen
	Ltl Torsten Sundblom
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik

	Ltl Margaret Lundberg
	Vtm Roger Jansson
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vtm Roger Jansson, replik

	Ltl Axel Jonsson
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Ltl Johan Ehn, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Axel Jonsson, replik




	Plenum slutar

	Plenum den 28 november 2011 kl. 13.00
	Plenum börjar
	Meddelande
	Meddelande
	Föredras
	1 Val av talman för återstoden av arbetsåret 2011-2012 (V 9/2011-2012)

	Plenum slutar

	Plenum den 30 november 2011 kl. 13.00
	Plenum börjar
	Bordläggning
	1 Avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning
	Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 4/2011-2012)
	Landskapsregeringens yttrande (RP 4/2011-2012-s)
	Republikens presidents framställning (RP 4/2011-2012)


	Föredras
	2 Fyllnadsval av två medlemmar och en ersättare i lag- och kulturutskottet för återstoden av mandatperioden 2011-2015
	(V 10/2011-2012)


	Föredras
	3 Fyllnadsval av tre ordinarie och en ersättare i finans- och näringsutskottet för återstoden av mandatperioden 2011-2015
	(V 11/2011-2012)


	Föredras
	4 Fyllnadsval av tre ordinarie och två ersättare i social- och miljöutskottet för återstoden av mandatperioden 2011-2015
	(V 12/2011-2012)


	Föredras
	5 Fyllnadsval av en ordinarie och en ersättare i justeringsutskottet för återstoden av mandatperioden 2011-2015
	(V 13/2011-2012)


	Föredras
	6 Fyllnadsval av tre ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden för återstoden av mandatperioden 2011-2015
	(V 14/2011-2012)


	Föredras
	7 Fyllnadsval av en ersättare i Nordiska rådet för återstoden av arbetsåret 2011-2012
	(V 15/2011-2012)


	För kännedom
	8 Vtm Gunnar Janssons skrivelse angående avgång från uppdraget som vicetalman
	Talmanskonferensens framställning (TMK 1/2011-2012)


	Plenum slutar

	Plenum den 7 december 2011 kl. 13.00
	Plenum börjar
	Första behandling
	1 Avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning
	Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 4/2011-2012)
	Landskapsregeringens yttrande över
	Republikens presidents framställning (RP 4/2011-2012)
	Ltl Jörgen Pettersson
	Minister Mats Perämaa, replik




	Enda behandling
	2 Vtm Gunnar Janssons skrivelse angående avgång från uppdraget som vicetalman
	Talmanskonferensens framställning (TMK 1/2011-2012)


	För kännedom
	3 Ltl Runar Karlssons anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott
	Talmanskonferensens framställning (TMK 2/2011-2012)

	4 Ltl Christian Beijars anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i utskott
	Talmanskonferensens framställning (TMK 3/2011-2012)


	Plenum slutar

	Plenum den 12 december 2011 kl. 13.00
	Plenum börjar
	Meddelande
	Bordläggning
	1 Överlåtelse av verksamheten vid Ålands försöksstation
	Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 5/2011-2012)
	Landskapsregeringens lagförslag (LF 2/2011-2012)


	Bordläggning
	2 Bostadssparpremie
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2011-2012)
	Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2011-2012)


	Föredras
	3 Val av första vicetalman för återstoden av lagtingsåret 2011-2012
	(V 16/2011-2012)
	Första vicetalman Viveka Eriksson



	Andra behandling
	4 Avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning
	Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 4/2011-2012)
	Landskapsregeringens yttrande (RP 4/2011-2012-s)
	Republikens presidents framställning (RP 4/2011-2012)


	Enda behandling
	5 Ltl Runar Karlssons anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott
	Talmanskonferensens framställning (TMK 2/2011-2012)


	Enda behandling
	6 Ltl Christian Beijars anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i utskott
	Talmanskonferensens framställning (TMK 3/2011-2012)


	För kännedom
	7 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2011
	Landskapsregeringens budgetförslag (BF 2/2011-2012)


	Plenum slutar

	Plenum den 14 december 2011 kl. 13.00
	Plenum börjar
	Föredras
	1 Fyllnadsval av en ordinarie medlem och en ersättare i lag- och kulturutskottet
	(V 17/2011-2012)


	Första behandling
	2 Överlåtelse av verksamheten vid Ålands försöksstation
	Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 5/2011-2012)
	Landskapsregeringens lagförslag (LF 2/2011-2012)
	Ltl Jörgen Pettersson
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Jörgen Pettersson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Ltl Gunnar Jansson
	Ltl Jörgen Pettersson, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik

	Vtm Roger Jansson
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Vtm Roger Jansson, replik

	Ltl Barbro Sundback
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik




	Första behandling
	3 Bostadssparpremie
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2011-2012)
	Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2011-2012)
	Ltl Christian Beijar
	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik




	Plenum slutar

	Plenum den 19 december 2011 kl. 13.00
	Plenum börjar
	Meddelanden
	Bordläggning
	1 Budget för landskapet Åland 2012
	Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 6/2011-2012)
	Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2011-2012)
	Budgetmotionerna nr 1-16 (BM 1-16/2011-2012)


	Föredras
	2 Val av fyra landskapsrevisorer och två ersättare för dem för finansåret 2012
	(V 18/2011-2012)


	Remiss
	3 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2011
	Landskapsregeringens budgetförslag (BF 2/2011-2012)
	Vicelantrådet Roger Nordlund
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

	Ltl Mats Perämaa
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik

	Ltl Anders Eriksson
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Carina Aaltonen, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Carina Aaltonen, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Minister Veronica Thörnroos, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik

	Vtm Roger Jansson
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Vtm Roger Jansson, replik

	Vtm Gunnar Jansson
	Vicelantrådet Roger Nordlund, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Gunnar Jansson, replik




	Andra behandling
	4 Överlåtelse av verksamheten vid Ålands försöksstation
	Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 5/2011-2012)
	Landskapsregeringens lagförslag (LF 2/2011-2012)


	Andra behandling
	1 Bostadssparpremie
	Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2011-2012)
	Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2011-2012)
	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Axel Jonsson
	Ltl Anders Eriksson
	Ltl Axel Jonsson



	För kännedom
	5 Tillstånd för radio- och televisionssändning
	Landskapsregeringens lagförslag (LF 4/2011-2012)

	6 Användande av belysning vid jakt
	Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2011-2012)


	Plenum slutar

	Plenum den 20 december 2011 kl. 09.30
	Plenum börjar
	Enda behandling
	1 Budget för landskapet Åland 2012
	Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 6/2011-2012)
	Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2011-2012)
	Budgetmotionerna nr 1-16 (BM 1-16/2011-2012)
	Ltl Jörgen Pettersson
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Jörgen Pettersson, replik
	Ltl Anders Eriksson, replik
	Ltl Jörgen Pettersson, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Ltl Jörgen Pettersson, replik
	Ltl Katrin Sjögren, replik
	Ltl Jörgen Pettersson, replik
	Vtm Viveka Eriksson, replik
	Ltl Jörgen Pettersson, replik
	Vtm Viveka Eriksson, replik
	Ltl Jörgen Pettersson, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Jörgen Pettersson, replik

	Ltl Torsten Sundblom
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Barbro Sundback, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Åke Mattsson, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Göte Winé, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Ltl Danne Sundman, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik

	Ltl Brage Eklund
	Vtm Viveka Eriksson, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Vtm Viveka Eriksson, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Minister Johan Ehn, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Minister Johan Ehn, replik

	Lantrådet Camilla Gunell
	Ltl Jörgen Pettersson, replik
	Lantrådet Camilla Gunell, replik
	Ltl Torsten Sundblom, replik
	Lantrådet Camilla Gunell, replik

	Ltl Runar Karlsson
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik
	Ltl Mats Perämaa, replik
	Ltl Runar Karlsson, replik

	Ltl Karl-Johan Fogelström
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Karl-Johan Fogelström, replik
	Vtm Roger Jansson, replik
	Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

	Ltl Petri Carlsson
	Ltl Carita Nylund
	Minister Johan Ehn, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Carita Nylund, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik

	Ltl Tony Asumaa
	Ltl Petri Carlsson, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik
	Ltl Petri Carlsson, replik
	Ltl Tony Asumaa, replik

	Ltl Sara Kemetter
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik
	Ltl Brage Eklund, replik
	Ltl Sara Kemetter, replik

	Ltl Danne Sundman
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