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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 27 ledamöter är närvarande.
Lagtingsledamoten Axel Jonsson och Karl-Johan Fogelström anhåller om ledighet från
dagens plenum på grund av privata angelägenheter. Lagtingsledamoten Anders Eriksson anhåller likaså ledighet på grund av privata angelägenheter från plenum den 5-7
mars 2012. Beviljas.
Meddelande
Meddelas att en frågestund kommer att hållas fredagen den 30 mars kl. 09.30. Efter
frågestunden, kl. 10.30, kommer det här i salen att hållas ett miniseminarium i Ålands
Fredsinstituts regi.

1

Herr landshövdingen
Värderade fru talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna republikens presidents framställning om godkännande av tilläggsprotokollet till konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter och av de
förklaringar som ska avges i fråga om konventionen.

Talmannen
Herr landshövding! Ärendena kommer att behandlas i vederbörlig ordning.
Bordläggning
1

Godkännande av Europarådets konvention om bekämpande av människohandel
Landskapsregeringens yttrande (RP 8/2011-2012)
Republikens presidents framställning (RP 8/2011-2012)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 7 mars. Godkänt.

Bordläggning
2

Små eldrivna fordon
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 11/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2011-2012)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 7 mars. Godkänt.

Bordläggning
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Produktion av genetiskt modifierade växter
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2011-2012)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 7 mars. Godkänt

Föredras efter bordläggning
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Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2012 och verksamhet år 2011
Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2011-2012)
Ärendet bordlades vid plenum den 27 januari 2012. Beslut om eventuell remiss fattas
efter diskussionen. Talmanskonferensen föreslår att ärendet ska remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden.
Fortsatt diskussion.
Lantrådet Camilla Gunell

Fru talman, bästa lagting, välkomna tillbaka till arbetet! Innan ni gick på ledigt bordlades ärendet om EU-meddelandet på grund av att lagtinget gärna
ville höra lantrådets uppfattning om Europapolitiken och landskapsregeringens syn på framtidens Europa. Det ska ni givetvis få.
Det här meddelandet om landskapsregeringens EU-frågor kommer i en tid
och en kontext då vår uppfattning om EU förstås är starkt färgad av frågorna
kring Grekland och den ekonomiska krisen. Debatten om orsakerna till detta
och om olika räddningsaktioner i form av krispaket fyller nyhetssändningarna och till följd av det nationella hårda debatter, exempelvis i riksdagen om
regeringens åtgärder och EU-politik.
Det är inte frågan om att det inte har varit en besvärlig situation och det
osäkra läget är inte heller över. Det är tuffa utmaningar Europa har framför
sig och samarbetet och solidaritetstanken inom EU ställs på hårda prov.
Man ska komma ihåg att EU är en politisk union. EU har inte någon helt
gemensam helhetssyn eller gemensam ideologi. Politiken görs upp mellan
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medlemsländerna i rådet där många nationella intressen spelar in i hur länderna positionerar sig. Det har gjort att alla länder inte är med i alla samarbeten utan det uppstår klungor eller grupperingar bland de 27 medlemsstaterna. Det vill säga, en del länder är med i eurosamarbetet, andra är utanför.
En del är med i det säkerhetspolitiska samarbetet, andra inte. Det skapar
olika grupperingar också inom EU. Så kanske det också måste vara. Ländernas förutsättningar är så pass olika att man inte kan komma överens om allt.
Finland är tillsvidare med i alla samarbeten inom unionen. Det tror jag är en
bra strategi, att vilja vara en del av EU:s hårda kärna.
De länder som ställer sig utanför samarbetsstrukturerna, ställer sig också
utanför de rum där besluten tas om Europas framtid. Det är en viktig strategi
– att som Finland välja inflytande och att i alla viktiga beslutsforum bevaka
de finländska medborgarnas intressen.
Det blir också allt mer viktigt att de politiska partierna har en europeisk
dimension i sin politik. Nästan all nationell politik har en EU-dimension.
Mycket av det vi gör idag, det vi lagstiftar om, görs pga EU-bestämmelser och
EU-direktiv. Vi är en del av Europa och vi kommer att vara det, det är det
enda rätta att nu göra det bästa av situationen och att själv vara en aktiv spelare på den arenan och ta tillvara de möjligheter som EU-samarbetet erbjuder.
Europa måste samspela för att vara en stark aktör i stark global konkurrens. EU konkurrerar med stora ekonomier som växer i en rasande takt. I
Kina och andra länder i Asien ligger tillväxttakten på 6-7 procent mot prognosen i Europa som ligger på 2,5 procent. I Kina utbildas 10 000 ingenjörer,
med högklassig utbildning varje år, som kommer ut på arbetsmarknaden och
bidrar till nytänkande och innovationer.
Jan Björklund sade i en TV-debatt för en tid sedan, när han argumenterade
för att Sverige också skulle gå med i Europakten, att Europas konkurrenskraft
måste förstärkas – ”annars blir Europa en hembygdsgård dit kineserna
kommer för att se hur livet var förr.”
Europas konkurrenskraft och framtid hänger mycket på hur väl vi kan hantera problemen med den stora ungdomsarbetslösheten. De unga måste in i
utbildning och in på arbetsmarknaden. Europa måste vara med och konkurrera med välutbildad arbetskraft och nytänkande. Kina och länderna i Asien
bygger sina ekonomier på billig arbetskraft, billiga råmaterial, hård arbetsdisciplin och med idag mycket högt utbildad arbetskraft. Den nya ekonomin
måste bygga på kunskap, innovationer och nya tekniska lösningar. Att bygga
ekonomier på att överutnyttja människor på arbetsmarknaden och att exploatera naturresurser tror jag inte att fungerar i det långa loppet.
Kineserna kommer att kräva högre löner och bättre förmåner ju starkare
ekonomin växer. De kommer också att kräva demokratiska rättigheter och
rättigheter på arbetsmarknaden och lönenivåerna blir på sikt mera i paritet
med Europas. Däremot måste vi satsa på utbildning, utbildning, utbildning
och innovationer. Tillväxt ska inte vara ett begrepp hos oss som luktar brunkol, olja och avgaser.
Den nya tillväxten ska grundas på goda, sunda värderingar där människor
och naturtillgångar inte utnyttjas och grön tillväxt med respekt för naturen
som inte ytterligare bidrar till klimatförändringen.
Jag tror att de finansiella problemen som helhet går att lösa i Europa. Hur
det går för enskilda länder är däremot svårare att bedöma. Vi ska komma
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ihåg att de första som bröt mot konvergenskriterierna var Tyskland och
Frankrike. Sedan blev det fritt för andra att följa samma exempel. Det är viktigt att de stora länderna föregår med gott exempel.
Greklands ekonomi var svag redan när man kom med i unionen. Nu är förtroendet svagt för Grekland och många länder börjar tappa tålamodet. Vi får
väl se om försöken att släcka elden genom att pumpa in pengar i Grekland för
att krisepidemin inte ska sprida sig är en strategi som fungerar eller inte.
Som jag ser det är det ungefär 10 länder av 27 i EU som har det ekonomiskt svårt. Det är ändå ett hopp att inse att de övriga klarar sig relativt bra
och att en del EU-länder som till exempel Sverige och Österrike klarar sig
mycket, mycket bra. Där är tillväxten stark och den offentliga ekonomin är
stabil.
Vad som händer med Grekland, länder kan inte som bekant gå i konkurs
men bli betalningsoförmöget, blir väldigt intressant att se. En sådan situation
har väl aldrig tidigare förekommit. Det som jag tror att händer, och som
många bedömare tror, är att euron ytterligare kan försvagas, vilket inte till
alla delar heller är en nackdel, eftersom det gynnar exporten. Räntorna förblir låga ännu några år framöver, vilket heller inte är till nackdel för köpkraft
och investeringsvilja.
Sammanfattningsvis tror jag inte på någon domedag för Europa. Jag tror
att man måste kämpa vidare och hjälpa varandra trots att det svider rejält i de
nationella plånböckerna. Det är inte trevliga beslut som Finlands regering har
att fatta, vare sig för statsminister Katainen eller för finansminister Urpilainen, om Europa och ansträngningarna att försöka hjälpa Grekland och därigenom försöka hjälpa Europa och förstås i sista ändan sitt eget land.
Bedömningarna som görs är att alternativen är sämre. Det kanske inte heller finns några alternativ trots att oppositionen kanske låter påskina att det
än så.
Åland är en del av Europa, med alla dess fördelar och utmaningar. Också vi
är med och betalar för problemen. Det är lika centralt för oss, som för andra
regioner, att skapa tillväxt i vårt samhälle, gynna exporten, sysselsättningen,
se till att få in unga på arbetsmarknaden och satsa framåt på utbildning, utbildning, utbildning och innovationer. Vi måste rekrytera till arbetsmarknaden, precis som i EU i övrigt och vi måste se till att unga får utbildning utanför Åland men också ha strategier för hur vi ska få dem tillbaka.
I sommar ordnar utbildningsminister Ehn ett första sommarting där de
studerande är i fokus. Under rubriken ”Borta bra men hemma bäst” ska vi
visa på fördelarna med Åland, karriärmöjligheterna och vikten av att göra
Åland till sitt livsval.
EU:s strategi och mål för 2020 om en smart och hållbar tillväxt för alla är i
hög grad aktuell också hos oss. Om tillväxt baserad på kunskap – som är
hållbar, resurseffektivare och grönare – om en ekonomi baserad på hög
sysselsättning och social sammanhållning – gäller i allra högsta grad också
landskapsregeringens politik. Vi tillsätter inom kort ett tillväxtråd för att få
ökad fokus på de frågorna. Det handlar också om ett omfattande moderniseringsarbete. Den digitala agendan, skapande av en gemensam offentlig eförvaltning och e-hantering är ett jättelikt projekt som vi tar tag i och nu satsar på. Vi hoppas att kunna beskriva det här arbetet tydligare i den omställningsbudget som landskapsregeringen kommer med till lagtinget i början av
april.
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Våra mål handlar i likhet med EU:s också om fortsatt social rättvisa, att
motverka fattigdom och sociala klyftor och att arbetet med strukturfondsprogrammen i så hög grad det går är anpassade till vårt samhälle och våra behov.
Vi fortsätter också ihärdigt arbetet med att ge Åland ökat inflytande i EU
genom att vidhålla Ålands rättmätiga krav på en plats i Europaparlamentet.
Vi gör ansträngningar för att platsfördelningen ska gynna Finland och på den
basen kunna kräva ytterligare en plats för Åland räkning. Parlamentariker
som Calle Haglund och Liisa Jaakonsaari jobbar för vår sak. Landskapsregeringen har varit med i syfte att påverka att frågan ska gå i rätt riktning när
statsrådet nu på fredag ska fatta beslut om sina positioner i en E-skrivelse till
riksdagen över ändringarna i Duff-rapporten och ändringar av valsystemet
till Europaparlamentet.
Från åländsk sida vill vi att statsrådet ska motivera att Finland bör tilldelas
en extra plats i parlamentet för Ålands räkning, med hänvisning till vår internationella särställning och självstyrande status.
I övrigt driver landskapsregeringen EU-frågor vidare sakligt och strategiskt. Europaminister Lindholm har på ett föredömligt sätt tagit tag i den politiska styrningen av EU-frågorna så att det tydliggörs vilken minister och vilken tjänsteman som är ansvarig för frågan, vilket mål vi strävar emot, vilken
strategi man ska använda och vilken som är den åländska positionen.
En positiv sak som jag gärna avslutar anförandet med är att Åland kommer
att vara synligt i Europaparlamentet i höst genom en utställning och ett seminarium. Värd för utställningen är ledamot Carl Haglund i samarbete med
landskapsregeringens 90-årsjubileumsfirande. Vår röst i det stora Europa ska
också höras, trots att vi är en lite befolkningsgrupp och en liten region. Ett
Europa som vill ha demokratisk legitimitet måste också lyssna även till små
röster. Det är en överlevnadsfråga lika stor som ekonomin anser jag. Tack för
ordet, fru talman.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Även om det snörptes på näsan här och där i januari,
när lagtinget beslöt att bordlägga detta meddelande, så noterar jag att
lantrådets anförande här mer än väl förtjänade denna bordläggning.
Utan denna bordläggning hade vi gått miste om detta genomtänkta,
strukturerade och väl framförda anförande. Jag kan bara uttala min
uppskattning över den hållningen. Det är också en viktig sak för lagtinget att hålla sig uppdaterad med EU-politiken, som en del av självstyrelsepolitiken och att vi gör det på lagtingets villkor, just i samarbete
med den här dialogen som vi nyss hörde. Tack för det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag tackar också för lantrådets analys av läget i Europa just nu.
Det var exakt det som vi ville höra när vi bordlade det här ärendet.
Jag skulle vilja fråga om parlamentsplatsen. Lantrådet sade att man
nu har jobbat på ett strategiskt och sakligt sätt för att också stärka den
fortsatta processen på EU-nivå för att Finland skulle få en extra parlamentsplats. Men lantrådet själv har i andra sammanhang i massmedia,
under tiden när inte vi har varit på plats i lagtinget, sagt att det lönar sig
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inte att jobba på Europanivå. Man har nu fokus på att man inom landet
ska se till att Åland får en plats. Vad har lantrådet gjort för att få till
stånd en ändring av vallagen i riket så att Åland skulle få den här parlamentsplatsen?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Tack för det. Jag håller väl inte riktigt med citatet som vtm Eriksson
kommer med. Mitt uttalande, som jag tror att hon hänsyftar till, var i
radio Åland och handlade om alla dessa frågor som Åland har på agendan och som vi upprepade gånger, år efter år, kommer med till regeringen för att be om hjälp med. Jag hoppas att vi ska kunna få ärenden slutförda, få dem i mål och bort från agendan så att vi kan sätta resurser och
ansträngningar på nya frågor och nya utmaningar som också kommer.
Vad gäller EU-parlamentet så jobbar vi fortsättningsvis på två plan.
Finland kommer förmodligen att jobba för att försöka argumentera för
att få ytterligare en plats och använda sig av det åländska argumentet,
vilket vi tycker är bra. Naturligtvis kvarstår en valkretsindelning på nationell nivå. Vi får nu se hur E-skrivelsen kommer att se ut i det beslut
som EU-ministerutskottet fattar på fredag. Det ser ut som man ändå har
kunnat lyssna till den åländska ståndpunkten, vilket vi är mycket glada
för.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Regeringen följer ju den linje som sedan ganska länge är fastslagen i och med regeringens principdokument. Där har man ju sagt att
regeringen ska arbeta för en extra plats för Finland som skulle tillfalla
Åland.
Intressant i sammanhanget är att veta vad lantrådet har gjort eftersom lantrådet själv har talat om en ändrad inriktning när det gäller
parlamentsplatsen? Vi måste sköta det inom staten Finland och att det
är Finland som måste ge en plats till Åland. Vad har lantrådet gjort för
att uppnå det resultatet?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Bland annat har vi försökt gräva i byrålådorna här i förvaltningen. Nu
har vi också formellt skickat skrivelser som har legat i byrålådan sedan
den förra regeringen. Det är väl något konkret som vi har gjort i frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Greklands situation är välbekant för oss alla. Lantrådet belyste den återigen i ett anförande, vilket var bra. Anförande var bra till
stora delar.
Finländsk ekonomi påverkas av de garantier som har gett landet Grekland stödpaketet. Därigenom påverkas också Ålands ekonomi. Har
lantrådet i kontakt med regeringsrepresentanter diskuterat den här frågan? Har lantrådet gett någon åländsk ståndpunkt i frågan angående lånen till Grekland? Jag är själv rätt säker och övertygad om att Grekland
förmodligen aldrig kommer i den situationen, inte inom en överskådlig
framtid, att man kommer att kunna betala tillbaka dessa lån.
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Lantrådet Camilla Gunell, replik

Frågan om räddningspaketen till Grekland är väl i huvudsak en sak för
regeringen och riksdagen. Även om det påverkar Åland till vissa delar,
också eventuellt ekonomiskt med tanke på att det blir ett bortfall i den
finländska kassan, så påverkar det också de åländska medborgarna.
Men, det här är nog en fråga för rikets regering och riksdag. Jag tror att
de hanterar frågan på ett sakligt och bästa möjliga sätt.
Vad som sker med de här garantierna är svårt för någon i dagsläget
att säga eftersom de utfaller efter 30 år. Jag tror inte att vare sig ltl
Perämaa eller jag kan säga så mycket vad som sker med det.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Så kan det säkert vara. Det vore intressant att höra landskapsregeringens ställningstagande, men vi kanske har fått det indirekt
här.
Det mest centrala i den här frågan är att det inte finns något skäl för
något land eller någon region att gömma sig bakom det faktum att Grekland nu åtminstone för tillfället har blivit lösta från sina problem. Problem kvarstår på många andra håll. Det viktigaste är att varje land och
varje region ser om sitt eget hus.
Vi får väl avvakta till den kommande omställningsbudgeten för att se
hur läget är för Åland.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Omställningsbudgeten är under arbete och kommer att bli ett mycket
viktigt dokument. Både stora och små frågor kommer att diskuteras och
landskapsregeringen ställningstaganden kommer att komma fram klart
och tydligt. Det blir en annan diskussion och en mycket viktig sådan.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Viveka Eriksson

Fru talman! När vi bordlade det här ärendet i januari så fanns det flera röster
från majoriteten som tyckte att vi var lite onödiga. Här fanns minsann inte tid
för att bordlägga det här ärendet och vi skulle försena processen. Jag minns
alldeles särskilt ltl Harry Jansson som steg upp och sade att våra motiveringar till att bordlägga ärendet var dåliga. Jag vill påminna om motiveringen till
varför jag föreslog en bordläggning. För det första, vi ville höra mera från
landskapsregeringen, en allmän analys om läget just nu och vart Europa är på
väg. Vi har förstås en stor oro för vad som ska hända med Europabygget, för
det är så viktigt att vi fortfarande har ett väl fungerande samarbete mellan de
europeiska länderna. På så sätt kan vi starkt stå enade mot resten av världen i
många olika frågor. Jag tackar lantrådet Gunell för att vi nu fick lantrådets
syn på läget och lite allmänna åsikter, det var mycket bra.
Den andra frågan som var orsaken till bordläggning var att vi också ville
höra den nya landskapsregeringens riktning när det gäller de olika EUfrågorna sett ur ett åländskt perspektiv. Då sade ltl Harry Jansson att det var
en dålig motivering därför att om det finns någon fråga där vi är eniga mellan
partierna så är det just i EU-frågorna.
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Några veckor senare deltog lantrådet i en radiointervju och då fick vi höra
något om den nya landskapsregeringens nya riktlinjer. Då kom de här frågorna upp som vi sedan många, många år tillbaka har jobbat systematiskt
med. Lantrådet har en lite annan syn mot vad linjen har varit så här långt och
där partierna har varit mycket eniga ända sedan 1995. Det handlade om snuset och om vårfågeljakten. Såsom jag hörde lantrådet säga var; ”varför ska vi
hålla på att fortsätta jobba med de frågorna när vi har så många andra frågor
som vi också jobbar med?” Men faktum är att flera tidigare landskapsregeringar har haft många frågor och har systematiskt långsiktigt jobbat med att
få till stånd förändring. Vi har också lyckats på många plan få till stånd förändring, just för att det har funnits en stark enighet, för att det har funnits en
långsiktighet och för det har funnits en envishet. Därför blir det en tokig signal när lantrådet, som sitter i spetsen för regeringen, går ut och säger att det
är inte så viktigt att fortsätta jobba för vårfågeljakten samtidigt som vi har
den på agendan i kommissionen. Kommissionen läser våra tidningar och de
följer med vad som händer på Åland. Det är en dålig signal till Bryssel.
Likaså med snuset, det är en process på gång. Vi vet visserligen att det är
en svår kamp. Men vi hoppas ändå att det ska bli förändring. Åland har haft
en gemensam linje, majoritet och opposition, sedan lång tid tillbaka.
Som enskild ledamot i lagtinget kan man ha många olika åsikter i frågor
men som lantråd bör man ändå när man ändrar linje först stämma av med
lagtinget innan man börjar föra ut de ståndpunkterna. Till den delen var
bordläggningen mycket bra för nu har vi möjlighet att diskutera just de här
frågorna lite mer ingående.
Den tredje orsaken till förslaget om bordläggning var att de kommande
åren är viktiga därför att vi står inför nya programperioder. Det händer
ganska mycket som kommer att ge avtryck framöver för den åländska befolkningen. Agendan för jordbruks- och fiskeripolitiken kommer att sättas ända
fram till 2020. Programmen är därför väldigt viktiga. Vi hörde ingenting i
presentationen om hur landskapsregeringen ser på det arbetet. Jag hoppas
verkligen att nämnden och kanske närings- och finansutskottet kommer att
behandla särskilt de här programmen, så att man tar ett ordentligt grepp och
hör ordentligt. Kanske också lämpligen i form av ett öppet hörande så att
man skulle involvera allmänheten och människorna i de här programmen, så
att man vet vad som är på kommande och att man kanske ännu kan påverka
hur programmen utformas. Nu vet jag att det här arbetet är ganska långt
kommet redan. Men det sker nu och vi har möjlighet att påverka. Lagtinget
har också möjlighet att komma in med sina synpunkter.
Lantrådet nämnde Europa 2020, vilket jag tycker att är en mycket intressant strategi som man har riktat upp inom Europapolitiken. Där är det viktigt
för Åland att verkligen vara med på tåget. Såsom lantrådet beskrev det så är
Åland också aktivt med här. Vi har alla möjligheter att göra förändring när
det gäller energi- och näringsverksamhet. Vi har möjlighet att t.ex. med vindkraften ligga på vågens framkant. Man talar mycket om en ändrad näringspolitik som ska vara hållbar och där man också tar klimatfrågan in i strategierna
för näringspolitiken. Jag tycker att det är bra att landskapsregeringen tar ett
ordentligt grepp om det och också inkluderar det med utbildningsfrågorna
och det livslånga lärandet. För Åland har möjlighet att ligga långt framme i de
här frågorna eftersom vi inte kan konkurrera med storskalighet, men vi kan
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konkurrera med spetskompetens. Till den delen kan vi stå starka fast vi är
små.
Det blev lite konstigt när lantrådet plötsligt påstår att något hade tagits
fram ur byrålådan från den förra landskapsregeringens tid. När jag läser det
här meddelandet, som jag tycker att är bra, så vet jag att EU-enheten och avdelningarna har gjort ett bra jobb med EU-meddelandet. Det finns många bra
saker i meddelandet. Men när jag läser hela det inledande avsnittet om våra
inflytandefrågor så är det väldigt mycket som kommer ifrån förra landskapsregeringens byrålåda. Man kan gå igenom rubrik för rubrik och se att historiebeskrivningen visar att vi har gjort framsteg inom många olika områden.
Vi har uppnått möjlighet till talerätt i EG-domstolen. Lagtinget har möjlighet
att delta i subsidaritetskontrollen. Vi har påskyndat och förbättrat situationen
för att vi ska hinna med vår implementering när det gäller lagstiftningen, det
gjordes ett intensivt arbete under den förra perioden. Att involvera hela förvaltningen och att stärka samarbete med Helsingfors är också något som vi
byggde upp väldigt mycket under den förra perioden. Allt detta kan man läsa
ur meddelandet, vilket jag tycker är bra. Det är bra när man har lagt upp strategier och jobbat gemensamt och att man också följer upp arbetet och fortsätter på den inslagna linjen.
När det gäller subsidaritetskontrollen så finns det en hel del vi behöver
diskutera inom lagtinget. Hur ska vi nu få igång det systemet så att det känns
bekvämt och bra för oss alla? Jag tror inte att nuvarande system, där alla får
alla handlingar, kommer att fungera på sikt. Risken är att allting faller mellan
stolarna och ingenting blir gjort. Jag tror att vi måste bygga upp ett system
där vi har en viss beredning och där utskotten får ta ett större ansvar för sina
områden. Jag tycker att vi internt i lagtinget har anledning att verkligen fundera på det här. Vi fick den här möjligheten. Parlamentet har, som alla andra
parlament, möjlighet att reagera i ett tidigt skede på lagframställningar från
kommissionen. Vi ska ta det tillfället och vi ska göra det bästa möjliga av det.
Just nu känns det som om det finns en hel del hemarbete att göra för vår egen
del.
Angående programperioderna så vill jag igen understryka hur viktigt det är
att vi från lagtingets sida tar ett ordentligt grepp om det här i utskotten. Det
är egentligen en hälsning till både nämnden och till utskotten, att särskilt
granska de långsiktiga stödordningarna. För det är de som sätter agendan för
EU-politiken. Man ska komma ihåg att vi sedan har att följa programmen
fram till 2020. En hälsning till alla utskott är att ta till er just den frågan och
fokusera ganska mycket på den. Tack, jag har många andra punkter, men jag
kan återkomma.
Ltl Barbro Sundback, replik

Vtm Viveka Eriksson refererar till ett radioprogram och uttalanden som
lantrådet har gjort och tar det som intäkt för att regeringens EU-politik
har förändrats. Som jag förstod radioprogrammet så ville regeringen
lyfta avräkningsbeloppet och ramlagen i diskussionerna med regeringen. Prioriteringen är mycket hög eftersom det inte har hänt så mycket
där och det är viktiga ödesfrågor för Åland. Det kanske delvis blir på bekostnad av engagemanget för vårjakten och snuset. Det är fullt möjligt.
Tycker vtm Eriksson att det är fel prioritering?
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Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Landskapsregeringar, ända från det att vi blev medlemmar i
EU, har jobbat och brottats för de här frågorna. Från början hade vi
mycket underskott i möjligheterna att påverka. Nu har vi stegvis ökat
vår möjlighet till inflytande. Det har vi gjort genom att vi långsiktigt och
systematiskt har jobbat med frågorna, inte genom att vi visar undfallenhet och säger att det här är lite mindre viktigt än det där. Faktum är att
avräkningsbeloppet, självstyrelsens utveckling, vårfågeljakten, snuset
och parlamentsplatsen alla är frågor som har funnits med under en lång
tid på agendan. Jag tycker att vi inte ska vara undfallna i de här frågorna. Vi ska stå på oss och fortsätta att jobba för de här frågorna. Vi ska
inte skicka signaler till Bryssel som säger att nu lägger vi ner.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag har inte hört att någon har åkt till Bryssel för att lägga ner någonting. Om vtm Eriksson har sådan information så vill vi gärna veta mer
om det. Jag tycker nog att kritiken mot regeringen skjuter över målet.
Det handlar ju om en sorts prioritering. Allting kan tyvärr inte vara lika
viktigt. Jag tycker nog att det är viktigt med avräkningsbeloppet, det avgör mycket våra ekonomiska förutsättningar i framtiden och där har det
inte gjorts någonting av den förra regeringen. Avräkningsbeloppet är en
bra prioritering.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Förra regeringen gjorde mycket i frågan om avräkningsbeloppet. Jag har
uppfattat att det inte handlar om regeringens ändrade EU-politik. Däremot har jag uppfattat att lantrådet har en ny prioriteringsordning. Jag
har inte hört att landskapsregeringen som helhet har ändrat på prioriteringsordningen.
Till Bryssel åker man inte personligen, men informationen färdas
blixtsnabbt. Det som sägs eller skrivs i åländska medier vet man nog
också om i Bryssel. Därför är det viktigt att man från regeringens och
lantrådets sida står fast i de frågor där vi dessutom har en pågående sak
i korridorerna i kommissionen i Bryssel.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Det är intressant att notera att liberalerna hittills i sina
anföranden lägger stor vikt vid att förklara varför man ville försena lagtingets interna EU-arbete med fem till sex veckor. Jag vidhåller att det
fortfarande var ett dåligt förslag. Självstyrelsepolitiska nämnden har ju
inte kunnat börja den formella behandlingen av EU-meddelandet och
därmed har inte heller utskotten kunnat komma igång med samma
fråga. Vi måste komma ihåg att centerns gruppanförande i slutet av januari tog fasta på att vi under fjolåret tvingades ta nästan halva arbetsåret på oss för att från lagtingets sida leverera parlamentets syn på hur
landskapsregeringen ska arbeta med EU-frågorna. Det är ju inte ett effektivt sätt om lagtinget vill vara en aktör.
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Vad gäller enigheten i EU-frågorna så vill jag för min del säga att jag
inte har märkt av den oenighet som vicetalmannen här påstår att skulle
finnas i åländsk politik. Tvärtom, självstyrelsepolitiska nämndens handläggning så här långt visar på att vi är mycket eniga.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag noterar att för centerns del kvarstår riktlinjerna när det
handlar om vårfågeljakten, snuset och parlamentsplatsen.
Lagtinget försenas med behandlingen av EU-ärendet p.g.a. att EUmeddelandet kom väldigt sent till lagtinget. Vi fick det sista veckan när
vi skulle gå hem. Oppositionen fick det på bordet och skulle läsa det och
diskutera det. Jag underströk hur viktigt det var att vi har en bred debatt
här i lagtinget. Skulle meddelandet ha kommit tidigare så skulle vi absolut ha varit med på att påskynda det så att vi kunde ha remitterat ärendet. Men det är ett faktum att meddelandet kom sent.
Sedan håller jag med ltl Harry Jansson att vi från lagtingets sida kan
påskynda mycket av våra diskussioner som handlar om EU-frågor. Vi
behöver diskutera dem mycket mera.
Ltl Harry Jansson, replik

När det gäller det fortsatta arbetet så gäller det att vi nu tillsammans fokuserar på de viktiga frågorna. Jag tycker att liberalerna ska föröka avhålla sig från att bygga upp någon sorts låtsasstrid mellan oppositionen
och regeringen vad gäller EU-arbetet. De här frågorna är alltför viktiga
för att vi ska leta konflikter. Om lantrådet av någon anledning gör ett uttalande som lösryckt ur sitt sammanhang ger en bild av att man på något vis skulle ha ändrat de samlande åländska insatserna i de här frågorna så är det bara olyckligt. Men det är ingenting som man behöver
skapa någon större uppståndelse över. Vi behöver fortsatt enighet när
det gäller de här verkligt stora EU-frågorna.
Sedan tror jag att vi alla inser att det som kommer att hända med
Grekland kommer att skaka om inte bara oss utan hela unionen. Vi får
väl ägna utskottsarbetet bl.a. till att titta närmare på den frågan.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Liberalerna har stått upp för de här frågorna under hela den tid som vi
har varit medlemmar i EU. Vi kommer att fortsätta att stöda den linjen.
Men oberoende så är det olyckligt när lantrådet lyfter fram det här som
en fråga där man faktiskt kan läsa in att det blir en riktningsändring. Det
är det som vi har noterat, som vi tycker var ett olyckligt uttalande och
som vi pekar på. Därför vill vi också veta att lagtinget i övrigt fortsättningsvis står bakom de gemensamma linjer som vi har riktat upp för
länge sedan.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Lantrådet Camilla Gunell

Bästa lagting! Det är ingen överraskning att frågan skulle vinklas på det här
sättet i den här diskussionen och debatten. Jag vill klargöra vad gäller vårfågeljakten så har landskapsregeringen idag svarat på en EU-pilot till kommissionen. Tyvärr är innehållet hemligstämplat av olika orsaker som har med
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landskapsregeringen att göra. Det är en förhandlingssituation. Linjen som
sådan har inte ändrat.
Vad gäller snuset så kommer landskapsregeringen på torsdag att sammanträda med kommissionen om den viktiga frågan. Den frågan fortgår också i
samma goda anda som tidigare.
Vad gäller parlamentsplatsen så har vi också fört diskussioner, vi har skrivit skrivelser. Som det ser ut och som vi hoppas har vi lyckats få in skrivningar som är viktiga för Åland.
Vi fortsätter att föra och har kontinuerliga möten med t.ex. Calle Haglund
och andra parlamentariker i frågor som berör Åland.
Vi har också en bra och tydlig politisk ledning i en kraftfull och bra EUminister. Det finns ingen anledning för lagtinget att känna någon som helst
oro vad gäller de här frågorna.
Förr eller senare vill man ju komma till avslut med frågor. Många frågor på
vår agenda hänger fortsättningsvis med sedan vi inträdde i EU. Det börjar bli
ganska länge sedan. Någon gång måste man komma till ett avslut, få bort
dem från agendan och ge utrymme för nya prioriteringar. Som ltl Sundback
var inne på så vill regeringen prioritera de ekonomiska frågorna. Avräkningsbeloppet, vindkraften och den nya självstyrelselagen är mycket viktiga frågor.
Det gäller att komma i mål, få bort och kunna ge utrymme och kraft att
sätta krut på nya frågor.
Det är ingen större förändring i den politiska linjen vad gäller de här frågorna. Vi försöker köra dem till slut. Men det måste också finnas tid, kraft
och utrymme i den politiska dialogen med regeringen för andra viktiga frågor. Tack.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag noterar nu lantrådets avsiktsförklaring och förklaring för
hela regeringen. Trots det så har den signal som redan gått ut varit
olycklig genom att lantrådet tyckte allmänt taget om vårfågeljakten och
snuset. Det är gjort. Men det är ändå bra att lantrådet har rättat in sig i
ledet och inte längre är beredd att falla undan och inte kämpa för det
som vi gemensamt har kämpat för.
Saker måste komma till ett avslut. Det har vi uppnått i många frågor
under tidigare regeringar. Olika frågor har fått sitt slut, men vi har inte
släppt dem före vi har nått ett resultat. Antingen har vi nått ett resultat
eller så har vi fått ett nej, att det blir ingenting i frågan. Man måste föra
saker till ett avslut, precis som lantrådet säger.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag hoppas att vi är klara med det här nu. Det finns inget skäl att övertolka detta uttalande. Tydligen finns det ett politiskt intresse att göra
det. Nu hoppas jag att jag har klargjort alla de här sakerna som var upp
till diskussion så att det ska vara klart hur regeringen driver dem vidare.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är ofrånkomligt att det finns ett politiskt intresse när
lantrådet, vår chef över regeringen, sitter i radio och säger att hon har en
helt annan linje än alla andra. Det är politiskt intressant.
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Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja, det skulle säkert vara intressant om hon sade så, men det gjorde hon
inte. Hon talade om prioriteringar och hur viktigt det är att sätta stort
och smått och sortera lite. Visst har frågor också i tidigare regeringar
satts åt sidan därför att man har tänkt att man inte kan komma med allt
det här till Helsingfors på en och samma gång. Man måste välja och sortera om man ska vara framgångsrik i dialogen. De bedömningarna är vi
också tvungna att göra kontinuerligt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Fru talman! För min del vill jag önska lantrådet och landskapsregeringen lycka till, så att frågorna faktiskt får sin lösning och sitt avslutande
vad gäller parlamentsplatsen, snuset och vårfågeljakten. Lycka till!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Den här debatten visar att det var väldigt bra att liberalerna
lyfte upp det budskap som lantrådet gav i radion för någon vecka sedan.
Om vi inte skulle ha lyft upp det så skulle vi ha stått i en situation där
man inte skulle ha vetat säkert vilken linje landskapsregeringen har i de
här frågorna. Nu, genom några anförande från lantrådets sida, har det
klarlagts att linjen står kvar vid den tidigare. Vi liberaler tycker att vi
idag har gjort ålänningarna en välgärning genom att vi igen har klarlagt
hur politiken står. Ännu fram till lite före klockan 13.00 idag, för en
timme sedan, var det fortfarande oklart.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Alla kan vi bidra på bästa sätt till att klargöra frågor. Vi får nu bara gå
vidare och behandla det här meddelandet i god anda och fortsätta diskussionerna i nämnden om det ännu är något som behöver klargöras.
Landskapsregeringen kommer i alla fall fortsätta att driva politiken
gentemot EU efter bästa förmåga och kunskap.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Någonting mindre kan man inte heller kräva.
Det har framförts av lantrådet att prioriteringarna skulle ha att göra
med att man inte kan begära vad som helst av regeringen i Helsingfors
och den grundtanken kanske jag kan hålla med om. Men vad gäller snuset och vårfågeljakten så är de frågorna i allra högsta grad just nu beroende av vilken åsikt kommissionen kommer att ha. För att driva frågorna om snuset och vårfågeljakten behöver vi inte gå med i tiggarstaven till Helsingfors, såsom jag bedömer det.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det är korrekt. De frågorna rör sig direkt på axeln mellan Mariehamn
och Bryssel.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! I det material vi har fått från landskapsregeringen saknar jag helt
resonemang kring polisväsendet och den organiserade brottsligheten. Vi har,
som alla självstyrda områden med självaktning, makt över vår egen ordningsmakt. Det tycker jag att vi självklart ska ha fortsättningsvis också. Den
behörigheten är visserligen till vissa delar delad med riket och med det följer
förstås en del bekymmer som vi kanske inte behöver ta upp i det här ärendet.
Jag vill ändå lyfta upp frågan på bordet eftersom den organiserade brottsligheten inte längre bryr sig om gränser i större och större utsträckning.
Vi lever i en alltmer globaliserad värld där vi har en kraftigt ökad och
ökande rörlighet av företag, människor, varor och information, men även
ökad rörlighet av kriminalitet. De öppna Europeiska nationsgränserna har
massor av fördelar men tyvärr också en del nackdelar. Den organiserade
brottsligheten har idag i princip förenat de flesta kriminella i åtminstone löst
sammansatta nätverk. De här organisationerna är multikriminella och sysslar
med alla möjligheter av brott såsom beskyddarverksamhet, rån, narkotikahandel, utpressning, barnpornografi och människohandel, men de har ofta
också en legal verksamhet där de investerar de kriminellt intjänade pengarna,
så kallad penningtvätt.
Flera av de här organiserade grupperna är tydligt fientliga mot demokrati
och har sina egna små samhällen med egna lagar och regler. Detta innebär
också ett direkt hot mot samhällets rättsordning och att motverka denna utveckling måste ligga högt upp på allas agenda, särskilt EU:s.
Vad jag vet har vi här på Åland varit i stort sett förskonade från lokalt organiserade brottsliga grupper, men vi drabbas av kriminaliteten ändå. Vi har
för inte så länge sedan bankrånet mot Ålandsbanken och så har vi den människohandelstransitering som sker på färjorna i våra vatten och den ökande
narkotikahandeln för att nämna ett par exempel. Ibland, särskilt sommartid,
ser vi kända brottsrelaterade Mc-gäng på våra gator. Andra organiserade
kriminella grupper behöver inte vara lika synliga men besöker nog oss också.
De tar väl semester som alla andra, men ibland kan det säkert finnas skäl att
följa med deras förehavanden här.
Fru talman! På europeisk nivå har försök gjorts att stävja den mer och mer
gränslösa organiserade brottsligheten och bland annat har vi den europeiska
polisbyrån Europol. Tyvärr stöter Europol ofta på problem med lokala polismyndigheter och den lokala rättsmakten eftersom mycket av detta ligger på
lokal behörighetsnivå. Generellt tycker jag att problem och lösningar ska hanteras lokalt, men för mig är detta ett område där jag till stora delar tycker
tvärtom. Gemensam bekämpning av organiserad brottslighet inom EU är betydligt viktigare än gemensamma förbud mot snus och vårfågeljakt.
Europol har under senare år gjort en del framsteg men är vingklippt och
stöter på motsträviga polismyndigheter i vissa Europeiska länder, samarbetet
som det var tänkt fungerar inte fullt ut. Jag tycker att det kunde finnas ett
"Europeiskt FBI". Ett Europol som utvecklas till ett ”Europeiskt FBI” tror jag
är en förutsättning för att komma tillrätta med den kraftigt tilltagande brottsligheten. Motståndare till ett ”Europeiskt FBI” framhäver problem med att
den straffrättsliga makten också då förskjuts till EU så att en nation måste in-
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föra strängare eller mildare lagstiftning. Jag tycker ändå att fördelarna överväger bland annat då det finns en trend att begå brott i det land där straffet är
lägst. Ökat samarbete inom polis och straffrätt är inte lika oroande för mig
som den ökande brottsligheten är. Den ökande brottsligheten berör alla, även
oss på Åland.
Eftersom rättsmakten och ordningsmakten är delad mellan EU och stater
och också mellan stater och självstyrda områden är regelharmonisering, dialog och samarbete oerhört viktigt. I vårt fall sköts en hel del av detta gränsöverskridande samarbete av centralkriminalpolisen, CKP, men vårt polisväsende har ibland också samarbete med andra polismyndigheter till exempel
den svenska polisen. Det kunde alltså finnas skäl att diskutera kring och se
över gränsöverskridande samarbeten och vilka strategier Åland ska ha i
sammanhanget. Jag hoppas att självstyrelsepolitiska nämnden åtminstone
kunde fundera kring om man inte kunde ta med något om ordningsmakt och
brottslighet under den fortsatta behandlingen av ärendet. Vår nya polismästare med sin tunga bakgrund inom CKP kunde förslagsvis höras i ämnet.
Tack.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Tack! Det var ett väldigt bra påpekande från ltl Petri Carlsson. Det är
väldiga viktiga frågor. Även om de här frågorna inte är särskilt nämnda i
det här dokumentet så arbetar vi på dem i landskapsregeringen.
När den nya polismästaren påbörjar sitt arbete så kommer också den
före detta polismästaren att påbörja sitt arbete här inom förvaltningen.
Vi kommer att påbörja arbetet med att ta fram en inre säkerhetsplan där
också de här frågorna kommer att penetreras. Det finns en grupp med
polis, tull och gränsbevakning som just har de gränsöverskridande frågorna på sitt bord.
Vi har just i dagarna skrivit på en konvention vad gäller människohandel. Det är väldigt viktiga frågor och det är bra påpekanden som ltl
Petri Carlsson kommer med. Tack för det.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det låter betryggande att man har påbörjat en hel del
arbete. Jag vet att Europol också har tillsatt en grupp, COSI, som är ett
samarbete kring inre säkerhet. Vi kunde också fundera på hur vi kunde
förbättra och öka det här samarbetet och det kunde man också titta på i
arbetet med det här ärendet framåt.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Tack, talman! Även om man har en bra plan inom landskapet så är det
här sådana frågor som man behöver ha både regionalt, nationellt och internationellt. Det här är väldigt bra om också lagtinget intresserar sig för
och tar initiativ i de här frågorna. Det är bra. Vi har ett gemensamt ansvar för de här frågorna. Jag välkomnar verkligen att självstyrelsepolitiska nämnden också intresserar sig för frågorna. Man kunde bra också
ha en debatt här i lagtinget vad beträffar t.ex. människohandel. Det ser
jag fram emot. Jag kan själv ta det initiativet också från vår sida.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Det är ganska komplexa ärenden som ltl Petri Carlsson tar
upp. Det räcker inte bara med samarbeten inom EU. Den kriminalitet
som vi ser här kommer väl av den grövre kalibern österifrån. Många av
länderna ingår inte alls i EU. Det krävs konventioner på mera global
nivå eller åtminstone på europeisk nivå. Det finns ju sådana konventioner och vi har också antagit flera sådana. Sedan är det förstås en fråga
om hur man i praktiken lyckas leva upp till de konventionerna. Jag tror
att man måste vidga perspektivet utöver EU. Något FBI vill jag verkligen
inte ha i EU, ingen polisstat tack!
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Det är också viktiga saker som ltl Sundback lyfter upp, vi
måste vidga vyerna i den här frågan. Vi behöver också ta upp den här
frågan när vi har EU-meddelandet på bordet. EU är ändå trots allt en
ganska stor vidgad vy för oss. Därför behöver vi också ha med det i det
här ärendet så att man har tittat på det och faktiskt funderat på vilka
strategier vi har från Åland och på vilket sätt vill vi se det här samarbetet
i framtiden.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Det här dokumentet som går till självstyrelsepolitiska
nämnden är ju ett svar på de prioriteringar eller den arbetsplan som EU
har för sitt arbete. Vi svarar på det. Om vi ska börja ta upp frågor som
inte ligger inom deras prioriteringar så blir det en ganska omfattande
och stor process. Man måste i så fall veta mycket noga vad man vill. Om
man är allmänt orolig för den här situationen och intresserad av problematiken så kanske man kan få svar på vissa frågor. Men jag undrar
ändå om det här är riktigt rätt tillfälle? Man borde kanske fundera närmare på vad man vill åstadkomma.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack fru talman! Som ltl Sundback så inser jag att det är en väldigt stor
och ganska komplex fråga i det här sammanhanget. Det är bra att man
ändå tar upp och belyser den. Vad kan diskuteras här i lagtinget? Hur
villiga är vi att ställa våra register till förfogande för EU:s poliser och att
de kommer hit och tittar i registren? Intressanta i de här sammanhangen är passagerarlistor. Det är en bra sak att man lyfter upp det och
att man kan diskutera vad det innebär med gränsöverskridande poliser.
Om det har med tvångsåtgärder att göra så hur ser man på den frågan?
Vi tycker att våra poliser kanske borde få fara till Sverige och ha pistolerna med sig. Men tillåter vi att andra poliser kommer till Åland? Ska
man ha den typen av verksamhet eller vill man helt enkelt ha en insatsstyrka som ska jobba med de här frågorna? Det kanske man också bör
titta på. Jag förstod inte riktigt vad man menade i anförandet.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag vill lyfta upp den här frågan för jag tycker att det
överhuvudtaget saknas strategier från Åland vad vi vill i de frågorna.
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Precis som ltl Åke Mattsson lyfte upp så är det viktigt att ta upp frågorna
och diskutera dem. Jag tror att det är viktigt att vi i det fortsatta lagtingsarbetet lyssnar på sakkunniga inom området och fundera kring hur
vi skulle kunna förbättra samarbetet. Jag är inte helt säker på hur det
här går till. Jag vet att centralkriminalpolisen har en stor roll i det här.
Frågan är vilken roll vår lokala polismyndighet har i det här?
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det var ett bra svar på den frågan. Man kanske lyfter
upp vad samarbetet innebär och vad man får ge ifrån sig. Det kan vara
bra att man tittar lite närmare på det här. Fyra av fem EU-medborgare
vill att det ska bli ett bättre polisiärt samarbete över gränserna. Men vet
man verkligen vad det gränsöverskridande samarbetet innebär? Man är
ju t.ex. rädd för att ha kameraövervakning i Mariehamn. Man blir orolig
för mycket. Vill man ha det här samarbetet eller inte? Som ltl Carlsson
sade så kan det vara bra att man lyfter upp frågan på bordet och diskuterar, vilket man inte har gjort förut.
Ltl Petri Carlsson, replik

Det är precis som ltl Mattsson sade, det är viktigt att lyfta frågorna. Jag
lyfte i mitt anförande att man kunde ha en bättre harmonisering kring
den straffrättsliga biten. Idag finns det i vissa fall en trend att man väljer
att begå brott i det land där straffet är lägst. Man kunde se till att vi på
något sätt kunde ha harmoniserade straffpåföljder så att vi får tydligare
gemensamma straffrättsliga påföljder i samtliga länder.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Gunnar Jansson

Tack, fru talman! EU har inte skapat de kriser som nu plågar oss. Men utan
en union hade Europa legat ännu sämre till än vad vi gör.
Inspirerad av lantrådets anförande ska jag också inleda med några allmänna synpunkter såsom jag ser tillståndet i unionen på vår kontinent. Jag
tar avstamp i behandlingen av Lissabonföredraget.
Som de flesta av oss kommer ihåg behandlade lagtinget under den förra
valperioden Lissabonfördraget både länge och grundligt. Egentligen var det
tänkt att EU skulle få en konstitution, en grundlag. Men som bekant stupade
det projektet för att det ansågs innehålla för starka federativa drag. Lissabonföredraget kom i stället för konstitutionen och innebär en fördragsrevision
med de två övergripande syften.
Det ena syfte var att skapa en union för flera än 27 medlemsstater. Europa
har ju 47 stater, åtminstone enligt Europarådets definition är alla dessa 47
potentiella medlemmar, det vill säga de som ännu inte är medlemmar, alltså
en större union.
Det andra syftet var att normera unionens funktionssätt med många medlemmar på ett effektivt och rättssäkert sätt.
EU är en viktig aktör i den globala politiken. Samtidigt ska unionens alla
organ fungera enligt modernast tänkbara standard vad gäller respekten för
mänskliga rättigheter och fundamentala friheter, principen om god förvaltning samt öppenhet och förutsägbarhet där proportionalitetsprincipen och
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rättsstatsprincipen, Rule of Law, styr unionens organ lika som alla andra nationella myndigheter på alla nivåer när de tillämpar gemenskapsrätten eller
numera EU-lagarna. Det är någonting som sker alla dagar och rör oss alla
dagligen.
Det synligaste beviset för att dessa principer är tillgängliga för oss är att
stadgan om de grundläggande rättigheterna i EU togs in i Lissabonfördraget
och är därmed juridiskt bindande. Samtidigt öppnades vägen för EU att ansluta sig till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och gav oss
därmed också tillträde till Europadomstolen också i unionsärenden. Man kan
alltså konstatera att EU har alla formella förutsättningar för att dess olika organ ska kunna fungera effektivt och människovänligt. Ändå förefaller det som
om unionen, efter Lissabonfördragets ikraftträdande, gått från kris till kris
och att vi vanliga EU-medborgare mycket lite har fått känna av unionens nya
sätt att fungera.
När vi tänker på det sättet bör vi också försöka föreställa oss hur läget idag
skulle ha varit för Europas stater utan unionen och utan valutasamarbetet
inom den monetära unionen EMU. Hade det blivit ett museum eller en hembygdsförsamling, det kan man faktiskt likt lantrådet grunna över?
Med det finansiella sammanbrottet i USA 2008 och därefter och med
framryckande så kallade tigerekonomier i Asien och inte minst i Latinamerika är sannolikheten stor att Europas stater hade devalverat sig ur de mest
akuta kriserna men samtidigt förlorat internationell konkurrenskraft i en sådan omfattning att Europa hade riskerat att betraktas som en förlorare. Jag
ansluter mig till dem som säger att tillvaron i EU är hård, men utan EU hade
situationen idag varit etter värre.
Valutasamarbetet i den monetära unionen EMU har också varit tufft men
framgångsrik enligt min mening. Det handlar inte enbart om att få stopp på
devalveringsekonomin med skenande räntor och inflation eller att ”rädda
Grekland”. Det handlar om budgetdisciplin och ordning i de offentliga finanserna, ett även för Ålands offentliga ekonomi ytterst aktuellt behov.
Efter EU:s senaste toppmöte i förra veckan vet vi att budgetdisciplinen är
en topp prioritet som ska tas på allvar inom hela unionen. Både devalveringsekonomin och låneekonomin har tillförlitligt visat att de inte fungerar i en
globaliserad världsekonomi. Det är bra att EU inser detta även om insikten
kommit hopplöst sent, tyvärr.
Globaliseringen handlar ytterst om två saker som vi nu beskådar; makten
över världsekonomin och den ekonomiska maktens, dvs. den så kallade
marknadens, ledande roll framom den politiska makten. Den maktkampen är
så listigt utformad att marknaden kan göra lite hur den vill. När det uppstår
problem skyller man på senfärdiga politiker och kräver att politikerna ska
reda upp problemen.
Som jag nämnde har EU gått från kris till kris. Man brukar säga att EU
fungerar bäst inför och under kriser. Det är naturligt paradoxalt nog. Kriserna ställer krav på det där extra som går att ta fram om det riktigt kniper och
det har det gjort, inte som ett resultat av Lissabonfördraget men i anslutning
till dess tillämpning.
Denna kris förefaller för EU:s och EMU:s del ha passerat sin kulmen. Vi
ska inte inbilla oss att tro att krisen är över. Men motåtgärderna har bitit. Det
är min uppfattning att EU går stärkt ur denna ekonomiska och politiska kris.
Det som alla fått lära sig är att EMU-kriterierna måste tas på allvar, att ingen
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kan leva på lånade pengar i det långa loppet, att valutastabilitet är det enda
som bär i en globaliserad världsekonomi och att detta kräver budgetdisciplin,
till och med på grundlagsnivå.
Fru talman! Jag har tyvärr gått över tiden men jag ska avsluta.
För Ålands del redogör landskapsregeringen för landskapets prioriteringar
såsom under tidigare år. Prioriteringarna är i sin ordning, möjligen med undantag för det som kollegan Petri Carlsson nämnde. Där kan man i och för sig
hänvisa till tidigare akter, t.o.m. vitböcker om ett tryggare och säkrare
Europa. Men min åsikt är att prioriteringarna är i sin ordning. Vi ska hålla
fast vid våra mål. Utan EU hade till exempel Finland knappast gått in för den
sjöfartspolitik som nu ger hyggliga framtidsutsikter för bl.a. Ålands viktigaste
näring.
Likt sjöfartsnäringens parter ska landskapsregeringen aldrig ge upp. Medlen kan diskuteras och förfinas med vilka vi vill nå våra mål. Medlen kan förändras över tid, men vi ska akta oss för att göra medlen till mål.
En plats för Åland i Europaparlamentet är inte ett mål utan ett medel för
att öka påverkningsmöjligheter på europapolitiken i ett självstyrelsepolitiskt
perspektiv.
På samma sätt förhåller det sig, enligt min mening, med prioriteringarna.
Att lyckas med prioriteringarna är inget mål för europapolitiken, utan ett
medel för att medborgarna ska kunna ordna sin tillvaro efter egen önskan så
långt det bara är möjligt.
Min konklusion, fru talman, är att när EU sannolikt övervunnit denna kris
gäller det för oss alla att arbeta mera och hårdare både i landskapsregeringen
och lagtinget för att hålla ihop unionen och därmed klara av att möta nästa
kris.
Vi haft fred på vår kontinent under en längre tid än kanske någonsin tidigare. EG:s och EU:s betydelse för detta har varit avgörande. Det är en tillräcklig inspirationskälla för att jobba mera och hårdare med tanke på kommande generationer. Tack, fru talman.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Liksom i fallet med lantrådets anförande var det här också
ett värdefullt linjetal när det gäller Ålands förhållande till unionen eller
vårt liv inom unionen. Tack för det.
När det gäller det gemensamma värnandet om mänskliga rättigheter
har ju kollegan Gunnar Jansson gjort stora insatser i sina tidigare funktioner. Det visade sig bli en värdefull del av Lissabonfördraget. Men den
här senaste ekonomiska krisen visar väl på att lösningar som inte är gemensamma inte alla gånger ger så goda resultat. EMU var ett sådant
projekt där alla inte behövde vara med. I de kriser vi har blir det en osolidaritet som försvagar unionen och kriserna ska lösas endast av EMU
när inte alla är med. Det blir en konkurrens inom unionen som är negativ.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag tackar vtm Roger Jansson för de vänliga orden.

19

Ja, jag håller med om det. Solidariteten kräver att man är med också i
de sammanhang där man själv en dag vill möta solidaritet, när man själv
kanske är i klistret och kanske behöver andras hjälp.
Jag för min del tror att EMU-lösningen har sitt ursprung delvis i
Schengensystemet som redan i sig tillät olika takt i utvidgningen av en
annan frihet, den personliga friheten att röra sig över gränserna. Erfarenheterna av Schengenavtalets införande var ju goda. Därför tror jag
att man vågade sig på EMU trots att alla inte var med. Jag tillhör dem
som hoppas att alla ska komma med.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Den bakgrundsbeskrivningen kan väl vara riktig. Jag tycker
nog att de kriser vi nu har är flera och de började med Irland och har sedan gått vidare. Man lever över sina tillgångar och man ser resultatet av
det. Då är det bara vissa inom unionen som ska hjälpa till. Medan andra,
som i det här fallet Sverige, Danmark och Storbritannien slipper vara
med men har ändå en frivillig möjlighet att vara med, vilket Sverige är
beredd att vara. I många frågor visar det en farlighet i en sådan tredelning av unionen framöver. Jag tror att vi får lära oss av den här krisen
att det ändå inte var någon modell för unionens uppbyggnad.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren

Fru talman! På samma vis som en ny landskapsregering får ärva både positiva och negativa ärenden och lägga en tilläggsbudget som städar i slutet av
året, på samma vis är det med en nytillträdd landskapsregerings första EUmeddelande.
Många ärenden är riktiga långkörare men mycket viktiga för Åland och
självstyrelsen där parlamentsplatsen är en av de viktigaste.
EU-meddelandet, prioriteringar 2012 och verksamhet 2011, består av förekommen anledning till stora delar av en redogörelse för 2011.
Att den digitala agendan lägger in en växel till är mycket bra. Nu finns det
en bas att bygga vidare på; ett nytt lönesystem, ett elektroniskt fakturahanteringssystem samt ett digitalt dokument- och ärendesystem. Nästa steg med
ett nytt ekonomisystem och en ny hemsida är välkommet.
Bra är också att landskapsregeringen konstaterar att den digitala agendan
även omfattar barn och ungdomar från grundskolan till högskolan.
Barnfattigdom tas upp som ett prioriterat område. En väsentlig åtgärd är
att landskapsregeringen ser till att utkomststödslagen är relevant. Revideringen av och syftet med utkomststödslagen var att vi på Åland skulle ha något högre belopp i utkomststödslagen för att vi har tio procent högre matkostnader. Speciellt fokus fanns då på ensamförsörjare. Det är mycket viktigt
att landskapsregeringen fortsätter att ha det fokusområdet.
Förhoppningsvis kommer vi också äntligen till skott med fosfatförbudet i
tvättmedel. Det var en mycket mera komplicerad process än vad någon kunde
ana.
Talman! Det som däremot saknas, det finns faktiskt inte den minsta lilla
politiska vink, är hur EU-programperioden 2014-2020 ska utformas. Det
kommer signaler från landskapsregeringen att stöden till näringslivet och
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regionerna ska minimeras, kanske till och med upphöra och andra system ska
tas fram. Hur tänker landskapsregeringen lägga upp arbetet med den nya
programperioden?
Det finns många positiva signaler från kommissionen om den nya programperioden; man ska utforma mätbara mål och resultatindikatorer och att
små och medelstora företag ska gynnas.
Hur blir det med jordbrukspolitiken? Vad kan vi förvänta oss? Tar landskapsregeringen grön tillväxt på allvar? Kommer miljöstöden att omformas
och bli mera obligatoriska? Hur tänker landskapsregeringen ta fram underlag
och riktlinjer och förankra de nya programmen? Tänker man involvera olika
parter från näringslivet, jordbruket, konsumenterna och miljörörelsen? Tänker man kanske gå in på socialdemokraternas linje och tillsätta en parlamentarisk kommitté?
Programperioden 2014-2020 är lång. Perioden binder budgetmedel och
involverar flera landskapsregeringar och lagting. En bred politisk förankring
skulle vara nödvändig. Tack.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag blev lite överraskad att ltl Sjögren sade att landskapsregeringens målsättningar inte fanns med. På vilket sätt finns de inte
med? I punkten 2.2.7, EU-program 2014-2016, på sidan 16 och punkten
2.2.8, jordbruk, där finns även landskapsregeringens inledande målsättningar skrivet i ett arbete som började under den föregående landskapsregeringen och som nu fortsätter men inte är slutfört. Jag hör till
dem som tycker att det här nu kanske är den viktigaste frågan som självstyrelsepolitiska nämnden och lagtinget har att hantera. Här har vi
underlagsståndpunkter från landskapsregeringens sida. Jag förstod att
kritiken var att det inte fanns underlagsståndpunkter. Missuppfattar jag
någonting?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Det jag saknar är politiken. Här står hur man ska gå tillväga, det står väldigt vagt beskrivet. Det är ju nu som de viktiga åren
kommer. År 2012 blir avgörande för den nya programperioden. Senast
man fick resultat från kommissionen beträffande jordbrukspolitiken var
i slutet av oktober. Visst, det står precis att det är en tjänstemannaberedning. Samtidigt hör det åländska samhället signaler från landskapsregeringen att man tänker omforma hela stödsystemen och kanske utarbeta andra sätt att stöda näringslivet. Det är politiken som jag saknar.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Ja, vi hörde det. Men här står på sidan 16: ”landskapsregeringens målsättning är att Åland fortsättningsvis ska kunna delta i och
finansiera strukturfondsprogram.” Sedan är följande stycke också en
målsättning för det här arbetet. Här står ingenting om att man skulle
lämna det. Vad är orsaken till att man ställer sig upp i talarstolen och
sprider en sådan information att man eventuellt är på väg att lämna det
här i landskapsregeringen? Är det igen ”Messa Åland” eller någon sådan
information som man baserar sina uttalanden på? Här finns ju svart på
vitt vad målsättningen är. Jag som har varit med i regeringsprogrammets utformning vet ju att det är tufft när anslagen från EU kommer att
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gå ner i de här sammanhangen, men vi måste försöka göra det bästa
möjliga för det åländska samhället.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Stödprogrammen för näringslivet och för regionerna bygger
till stora delar på strukturfonderna. Jag har vid upprepade tillfällen hört
näringsministern tala om att han vill göra om systemet. Oppositionen
kan inte ta ställning till det för vi har inte fått något förslag ännu. Men
det är precis som vtm Jansson säger, i redogörelsen står att man tänker
fortsätta strukturfondsprogrammen. Det finns ändå ett otroligt stort utrymme för Åland själv att göra miljöstöden obligatoriska och att t.ex.
skjuta medel från pelare ett till pelare två när vi talar om jordbrukspolitiken. Jag skulle också gärna vilja ha en redogörelse för hur man tänker
förankra och hur man tänker jobba vidare med strukturfondsprogrammen.
Jag uppskattar att vtm Jansson försöker svara för landskapsregeringens del, men jag skulle också gärna vilja höra landskapsregeringen i den
här frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Det har förts lite olika typer av diskussioner här. Jag tänkte hålla
mig på en allmän Europapolitisk nivå. Jag blev inspirerad både av lantrådet
och ltl Gunnar Jansson och av några andra inlägg här i debatten.
När man diskuterade EU:s utveckling, EU:s ekonomi och politiska utveckling så tror jag att man måste sätta in det i ett globalt perspektiv. Det finns
ingen politisk aktör idag som har någon större betydelse i världen och som
kan strunta i globaliseringen. Precis som ltl Gunnar Jansson sade så pågår
det en global kamp mellan marknaden och politiken. Många av oss som är intresserad av samhällsfrågor har kunnat se att marknaden i stort sett har tagit
över många av de områden där politiken förut har haft en avgörande inverkan på samhällsutvecklingen.
Samtidigt finns det en diskussion efter den kollaps som skedde 2008 med
den marknadsliberala ekonomi som man hade i USA och som ledde till att
Finland ekonomi och många andra ekonomier fick stora problem. Man måste
på något sätt också försöka kontrollera marknaden och de internationella finansströmmarna eftersom det ligger så mycket makt bakom detta finansiella
instrument. Om det finns illvilliga ekonomiska krafter så kan man ju till och
med sätta stater ur funktion.
Om vi ska diskutera EU:s utveckling så måste vi nog också se på globaliseringen. Jag har läst några artiklar där man jämför globaliseringens effekter
på världens utveckling med industrialiseringen. Det gjorde att man kunde ersätta mänsklig arbetskraft med maskinell och stora delar åtminstone av
Europas befolkning tvingades från landsbygden att flytta in i städerna.
Nu ser vi hur den nya vågen av industriell utveckling, den elektroniska
kommunikationsutvecklingen, gör att människor i mycket lägre grad är beroende av bostadsort. Utvecklingen finns där kommunikationscentra finns. Vi
lever nu i en tid där världens befolkning för första gången i majoritet lever i
urbana miljöer. Det är kolossal förändring globalt. Samtidigt som vi har sett
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att globaliseringen, marknadsliberalismen har lett till blixtsnabba rörelser av
kapital, människor rör sig mycket mera, så har kommunikationscentra blivit
centrala. Då flockas människor runt städerna, inte för att de alla gånger vill
det, men många tvingas till et.
Det var en skrämmande uppgift här om dagen i media att 1/2 miljard barn
lever helt utan någon som helst trygghet. De är utsatta för all möjlig exploatering, våld och så vidare. Det påminner lite ytligt om det som Dickens skrev
om barnen och fattigdomen i London i början av 1800-talet. Jag tror att vi
måste förflytta perspektivet lite från Greklandskrisen och se lite vidare på
hela samhällsutvecklingen.
När det gäller Greklandskrisen så tycker jag att det finns politiker också
här på Åland som använder den här krisen i någon slags ideologiskt syfte som
jag tycker att inte är hedervärt. Man har nästan liknat vissa ekonomiska företeelser på Åland med att om vi gör så här så blir det som i Grekland. Det tycker jag verkligen inte är förtroendeingivande. Den grekiska krisen är ju en
överskuldsättning som inte förekommer någonstans i Norden, vare sig en
kommun eller en stat kommer i närhet av det. Dessutom bygger det på en
statsbildning som har svagt utvecklad Rule of Law. Man måste komma ihåg
att Grekland och Spanien ända till 1975 var diktaturer. Det är kanske någonting som vi ser hända öster om oss. Länder som har haft diktatur och som
inte har haft Rule of Law, de går inte att genomföra på väldigt kort tid. Det är
inte bara frågan om allmänna val utan det är ju att bygga upp institutioner
som oberoende av statsmakten kan kontrollera det som händer och sker både
inom politik och ekonomi och det tar tid.
Jag tycker att det inte är professionellt att använda Grekland om vi ska
diskutera landskapets eller kommunernas ekonomi. Det är antagligen för att
skrämma eller på något vis säga att om man inte gör så här och si och så så
blir det som i Grekland. Faktum är att Åland trots allt har en mycket stark
och robust ekonomi. Det är klart att vi också har levt över våra tillgångar.
Men det har varit politiken, man ska låna, både privat och offentligt. Det är
kanske där som vi alla är, att vi måste besinna oss och försöka styra rätt den
här ekonomin. Därför har ropet på balans i ekonomin kommit och det är ju
helt nödvändigt att så sker.
Nu finns det många som oroar sig kolossalt över Ålands framtid och det
tycker jag att inte är riktigt korrekt. Den åländska ekonomin har ju varit
mycket beroende av sjöfarten och sjöfarten har skapat vårt välstånd. Det är
klart att sjöfarten går tillbaka när den ekonomiska tillväxten i de länder där
våra åländska sjöfart har sina kunder går ner, så har det alltid varit. Det är
låg- och högkonjunkturer.
Det andra är att vi har sett en utveckling också av den landbaserade industrin. Det finns säkert sådana som har mera kunskaper, men det företag som
verkar ha varit mest innovativt och har skapat mycket tillväxt är Crosskey.
Det är på något vis lite som Ålands Nokia. Men nu är den tiden förbi. Det
måste komma någonting nytt. Det är som lantrådet sade; det är via kunskap
och kunskap och innovationer. Att göra samma sak hela tiden lönar sig inte,
det ser vi inom jordbruket, det måste hela tiden till bidrag för att de ska
kunna hålla igång. Vi har ju ett jordbruk kanske inte primärt av ekonomiska
skäl utan av andra. Men om marknadskrafterna skulle råda där så skulle
jordbruket ha varit borta för länge sedan. Därför borde det också komma innovationer inom jordbruket. Var är produktutvecklingen? Produktutveckling
23

saknas i mycket hög grad. Det finns Europiska pengar att hämta för att skapa
nya produkter, men det är inte våra jordbrukare så intresserade av. De vill ha
bidrag för att höja sin levnadsstandard. Jag säger inte att det är fel. Men om
vi vill att vårt samhälle ska utvecklas och ha tillväxt så kan vi inte fortsätta på
samma sätt som tidigare.
Sedan om Finlands ekonomi, där måste statens skuldbörda fås under kontroll. Vad kommer man då göra? Ja, man kommer att höja inkomstskatten
och man kommer att höja momsskatten. Politiskt blir ansvaret delat så mellan regeringspartierna. Vad jag förstår så kommer det betyda mera i avräkningsbeloppet för Åland. Och så kommer man att göra tuffa inbesparingar. Så
länge vi har det nuvarande ekonomiska systemet så har vi en säker hushållskassa. Det är hushållsfruns lycka att vi får in pengar från skatter hela tiden.
Jag tycker, fru talman, att vi inte har orsak att gräva ner oss i Greklandskrisen och tro att det epidemiskt ska sprida sig oberoende var man bor i
Europa. Att Europa har problem är väl inte att förvåna sig. Det är så många
olika nationer och kulturer som kommer samman. Jag är mer förvånad över
att det ändå, trots allt, håller ihop. Det är för att det är ett politiskt projekt, ett
jättestort fredsprojekt för att Europas folk inte mera ska föra krig. Tack, fru
talman.
Ltl Göte Winé

Fru talman! Vi debatterar nu EU-meddelandet och prioriteringar för år 2012
samt verksamhet för 2011. Det är ett mycket intressant meddelande. Eftersom jag annars brukar jobba med sysselsättning så tycker jag det finns
mycket läs nyttigt och intressanta saker.
I stycket 2.2.1, EU 2020 - En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla,
så föreslår kommissionen fem konkreta övergripande mål.
Jag kommer in på ett av dessa mål, att andelen ungdomar som slutar skolan i förtid ska vara under 10 procent och minst 40 procent av den yngre generationen ska ha avslutad högre utbildning.
Vidare står att kommissionen vill att EU:s mål omvandlas till nationella
mål och strategier i medlemsländerna. Ett av de sju huvudinitiativen är
”Unga på väg”. Där finns alla möjligheter att jobba vidare med att få unga
som inte är i sysselsättning att se över hur man kan jobba vidare med det.
Fru talman! Vi har idag för många studerande som hoppar av sin gymnasieutbildning. Det gäller nu att jobba vidare med vad man kan göra för att
minska antalet unga som hoppar av skolan i förtid. Jag såg här att kommissionens mål är att ungdomar som hoppar av skolan i förtid ska vara mindre än
10 procent. För åländska mått är det alldeles för högt. Jag läste i finansministeriets Europa 2020 strategi att Finland har ett mål att högst 8 procent av
18–24-åringar avslutar skolgången i ett tidigt skede. Vi ska kunna vara effektivare än så. Men för att vi ska kunna lägga mål så måste vi se först hur
många som idag hoppar av vår gymnasialutbildning. Som jag förstått har vi
inte någon riktig statistik på det. Jag hoppas att vi kan bättra oss och våga se
hur många hos oss som hoppar av sina gymnasiestudier. Det är också ett sätt
för oss för att se kvaliteten hos våra gymnasieutbildningar och hur väl vi tar
hand om våra studeranden.
Vidare i meddelandet står; ”landskapsregeringen planerar åtgärder för
att samordna de resurser som idag finns för att särskilt stöda ungdomar
som har problem att klara stadieövergången mellan grund- och gymnasie-
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skola och därigenom ge dem en god grund att avklara en yrkesinriktad eller
kvalificerad högre utbildning”. Det här är mycket bra. För det har inte fungerat så bra de senaste åren. Våra gymnasialutbildningar har blivit för teoretiska och studieplatserna för de s.k. studiesvaga eleverna har minskats. Här
behövs en större dialog mellan grundskolan och utbildningsavdelningen.
Man behöver se vad det framtida behovet är.
Jag kommer själv ihåg när jag jobbade som ungdomslots, våren 2009, när
jag lyfte upp att vi borde ta hit ett projekt som fanns på Yrkesakademin i Österbotten som hette ”yrkesstarten”. Vi fick projektet då till naturbruksskolan,
vilket jag tyckte var bra då. Projektet finns även kvar nu. Däremot så har vi en
utmaning i att ge dem den goda grunden att klara av en yrkesinriktad utbildning efter det. Yrkesstarten är en ettårig förkovringsutbildning. Men vad
händer sedan?
En sak som kan vara tung och tuff för oss är att för just den här gruppen så
kan det också behövas mer personal. Man lade en utbildning men man glömde själva behovet. Vi behöver se vad vi har för personal idag inom Ålands
gymnasieskola. Går det att prioritera om för just den här kategorin av ungdomar? Även om vi fick utbildningen ”yrkesstarten” så glömde man personalresurser.
Fru talman! Här ser vi nu ett EU-meddelande och då skulle det vara intressant att veta hur mycket resurser som läggs på s.k. studiesvaga elever inom
EU. Det är lätt att man vill visa stolta siffror om högskoleutbildade. Men visar
vi siffror också på de som är på väg att bli marginaliserade som inte ryms in i
dagens utbildningssystem? Eller uppskattar vi bara ett antal för att det är
lättast så?
Fru talman! Under samma rubrik står; ”samhällsutvecklingen och utbildningen i landskapet Åland ska bygga på en smart och hållbar tillväxt för
alla - ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Utvecklingen ska tydligt ta sikte på
mångsidiga utbildningsmöjligheter, hög sysselsättning och på god livskvalitet för alla”. Just detta med god livskvalité för alla är något vi verkligen behöver tänka på och ta vara på. Då bör vi också se vad vi kan göra för ett annat
viktigt stycke i detta meddelande; barnfattigdomen.
Avslutningsvis, fru talman, i finansministeriets nationella program för
Europa 2020 framkommer att 14 procent av hela befolkningen i Finland är
låginkomsttagare. Men enligt ÅSUB:s rapport om Ekonomisk utsatthet och
social trygghet från 2007 så låg 13,1 procent av åländska familjer under den
relativa fattigdomsgränsen. Det finns många barnfamiljer som vi måste se
hur vi kan hjälpa. Att det förekommer i storstäder kan vi acceptera men här
på Åland borde vi kunna vara duktigare än så. Här ska vi kunna jobba bättre
och effektivare för att hjälpa dessa familjer. Det är bra att arbetet med barnfattigdom finns med på de initiativ som landskapsregeringen kommer att prioritera under 2012. Vi kan försöka få flera in i sysselsättning och se hur vi kan
hjälpa dessa familjer. Tack, fru talman!
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! När det gäller utbildningsområde så tycker jag att Åland har
det är väl förspänt när det gäller att möta upp till de förväntningar som
EU har på oss. Jag tror också att vi kommer att ha hjälp av de system
som man bygger upp.
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Ltl Göte Winé tar upp de elever som hoppar av gymnasieutbildningarna. Jag håller med honom om att jag för tillfället åtminstone saknar
den statistiken. Jag tror inte att statistik på hur många som hoppar av är
så svår att få fram. Min maggropskänsla är nog att vi inte har en sådan
statistik som EU skulle peka alltför mycket finger åt. Jag tycker att man
ska föra resonemanget utgående ifrån att vi kommer att ha en arbetskraftsbrist inom en ganska snar framtid. Då behövs alla som kan komma
in på arbetsmarknaden. Här har vi en hel del att göra. Som det beskrivs
här har vi vidtagit de första åtgärderna för att få fram exakta förslag på
hur vi ska gå tillväga för att samordna de resurser som finns på det här
området, så att vi får ut mesta möjligt av det.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag håller med minister Ehn. Vi har definitivt inte något att skämmas för, vilket jag också försökte få fram i mitt anförande.
Vi är bra, men vi kan bli ännu bättre. Det är just dit som jag ville
komma. Jag ville också lyfta upp vad det finns för statistik. Jag nämnde
också i mitt anförande att det egentligen inte finns någon statistik där
man visar på hur många som hoppar av skolan för tidigt i Europa. Man
säger att vi borde ha den statistiken, vi borde vara under 10 procent,
men det är ingen som säger att vi idag t.ex. har 6,7 procent i Finland och
att vi ska gå ner till 5 procent. Man säger i stället att vi borde vara under
10 procent. Det är det som jag lyfte fram, jag tror att det är ett stort problem i hela Europa. Man vill inte lyfta fram den här statistiken på förlorarna, ursäkta uttrycket, som inte klarar att genomföra utbildningarna
och som blir marginaliserade. Vi behöver lyfta upp dem lite mera och
hjälpa dem.
Minister Johan Ehn, replik

Talman! Att vi behöver satsa resurserna på att faktiskt få dessa personer
som nu faller emellan i arbete råder det ingen tvekan om. Vad orsakerna
är till bristen på statistik kan man bara spekulera kring. En av orsakerna
kan faktiskt vara att problemen har varit så pass små att man utifrån
detta valt att inte göra den statistiken. Det kan också vara som ltl Winé
säger, att man inte har velat visa den statistiken. För vår del tror jag inte
att det handlar om det senare. Det handlar snarare om att man har försökt rikta in åtgärder för de personerna istället för att göra statistik. Vi
har ett helt batteri av åtgärder som har tillkommit under de senaste
åren. Ltl Winé nämnde åtminstone två; ungdomslotsarna och yrkesstarten. Vi har också katapult och folkhögskolan som finns med i det här.
Min förhoppning är när landskapsregeringen presenterar sin omställningsbudget så har vi kommit mycket, mycket längre i hur vi ska använda resurserna på ett sådant sätt att vi ska få ut mesta möjliga av dem.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag fortsätter där minister Ehn slutade, att det kommer att hända saker. Jag är helt övertygad om att vi säkert kommer att
se det i omställningsbudgeten senare. Därför vågar jag också gå upp och
prata om det här. Av de diskussioner som jag har haft tidigare med minister Ehn så har jag förstått att det här är saker som minister Ehn vill

26

lyfta fram. Jag vill också poängtera att det är viktigt att göra det, att man
verkligen ser på det och lyfter upp den här frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! För liberalerna har jag några viktiga saker som jag vill lyfta upp
och som berörs i det här meddelandet.
Många har sagt här i salen, senast i dag, att sjöfarten är vår viktigaste näring. Så är det och så kommer det säkert att bli under lång tid.
I förhållande till EU-reglerna och EU-politiken så har vi liberaler den uppfattningen att Finland så småningom har riktat in sig på ett föra en sjöfartspolitik som givetvis håller sig inom ramarna för EU-politiken, men också utnyttjar ramarna så att stöden ganska väl börjar ligga på den nivån så att man
utifrån ett EU-samarbete kan föra en sjöfartspolitik och en sjöfartsnäring under finländsk/åländsk flagg så att det är konkurrenskraftigt.
Vi har under åren sett att Finland har gått in för ett bemanningsstöd till
passagerarsjöfarten, vilket var viktigt för oss. Vi har också sett att man har
gått in för att stöda trafiken i inrikessjöfart som konkurrerar med den internationella trafiken. För vår del gäller det i praktiken fartyget Fjärdvägen som
fraktar en stor del av det gods som konsumeras här på Åland.
Vi har sett att man från finländskt håll, via godkända miljöstöd av EU, har
gått in för och stimulerat både varvsindustrin och sjöfarten genom att ge innovationsstöd till nybyggen.
Nu senast har vi sett att man från finländskt håll har gått in för en tonnageskatteregim. Det är ett sätt att beskatta sjöfartsnäringen som avviker från
den normala samfundsbeskattningen till förmån för rederierna, till förmån
för konkurrenskraften för finländsk/åländsk sjöfart. Det här tycker vi att är
bra. Ändå finns det de väl nackdelar när man är med i ett samarbete som EUsamarbetet är. Ibland kolliderar olika intressen. I fråga om svaveldirektivet
har helt uppenbart miljöpolitiken kolliderat med den konkurrenskraftiga sjöfartspolitiken. Båda delarna är viktiga att driva. Det är inte lätt att välja den
exakta vägen. Nu kan vi konstatera att man uppenbarligen på EU-nivå går in
för att genomföra svaveldirektivet såsom det har varit planerat. Det innebär
betydligt strängare regler för svavelhalten i bränslet på Östersjön och även
annorstädes framöver.
I detta meddelande står det mycket riktigt att regeringarna, den förra liksom den här, har jobbat med frågan. Vi har kommit så långt att vi fick den
finländska regeringen att anta precis samma ståndpunkt i dessa frågor,
samma förhandlingsposition som den åländska. Det var också ganska långt
kommet. Men nu vet vi att EU som union förmodligen kommer att gå in för
de strängare reglerna i varje fall. Landskapsregeringen säger i detta meddelande på sidan 19 att man avser att formulera ett nytt ställningstagande
under 2012. Jag antar att det här är kopplat till att frågan ännu inte var avgjord. Nu kommer förstås saken i en helt annan situation. Jag vill egentligen
säga att de utskott som kommer att behandla den här frågan, självstyrelsepolitiska nämnden säkert, bör fördjupa sig lite grann i vilken färdriktning landskapsregeringen avser att ha i den här frågan framöver. Nu börjar vi se att det
som vi har befarat kommer att bli verklighet. Man måste hitta andra metoder
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att försöka hålla sjöfarten så konkurrenskraftig som möjligt även om det här
går igenom. Det kan finnas möjligheter till nya miljöstöd och sådana saker för
att tekniskt förbättra fartygen så att man kan anpassa sig till regler. Finansoch näringsutskottet, där jag själv har säte, kan lämpligen fördjupa sig i det
här lite mera.
Kort om skattegränsen och tillämpningsföreskrifterna till det direktiv som
gäller. Mig veterligen har det inte nämnts någonting om det här under debatten tidigare. Den frågan kommer att avgöras inom en snar framtid på europeisk nivå. Tillämpningsföreskrifterna kommer att avgöra på vilken byråkratisk
nivå det kommer att bli, var gränsen kommer att hanteras framöver. Därför
är det viktigt att utskottet fördjupar sig och får av landskapsregeringen en
bild av dagsläget och hur läget och situationen är just nu. Tack för mig.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Kan talmanskonferensens förslag att ärendet
ska remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden omfattas? Omfattat. Ärendet remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden.
För kännedom
5

Godkännande av avtalet med Mauritius om upplysningar i fråga om skatteärenden
Republikens presidents framställning (RP 9/2011-2012)
Enligt lagtingsordningen 31 § 2 mom. ska talmannen utan dröjsmål översända en begäran från presidenten, om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse, 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 talmanskonferensen beslutat att ett yttrande inte är
nödvändigt i fråga om den aktuella framställningen. Ärendet kommer därför att tas upp
till remiss vid plenum 7 mars.
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Godkännande av protokollet till konventionen om barnets rättigheter
Republikens presidents framställning (RP 10/2011-2012)
Även här är lagtingsordningen 31 § 2 mom. om ett yttrande från landskapsregeringen
tillämplig och talmannen har beslutat sända ärendet till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum.
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Upphandling av miljövänliga fordon
Landskapsregeringens lagförslag (LF 9/2011-2012)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 7 mars.

8

Tvärvillkorsövervakning
Landskapsregeringens lagförslag (LF 10/2011-2012)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 7 mars.

9

Redogörelse enligt arbetsordningens 32 § för tiden 1 november 2010 – 31 oktober
2011
Landskapsregeringens redogörelse (RS 3/2011-2012)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 12 mars.
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Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2011
Finans- och näringsutskottets redogörelse (FUR 1/2011-2012)

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 12 mars.
11

Ålands delegations i Nordiska rådet berättelse för tiden 1.1. – 31.12.2011
Ålands delegation i Nordiska rådet berättelse (NRB 1/2011-2012)
Eftersom landskapsregeringen förväntas lämna en motsvarande redogörelse över arbetet i Nordiska ministerrådet i form av ett meddelande till lagtinget har talmanskonferensen beslutat att detta ärende upptas till behandling vid ett senare plenum för att
möjliggöra en gemensam diskussion om de båda ärendena. Diskussionen blir sannolikt
den 20 april då det även arrangeras en gemensam Nordisk gränshinderdebatt här i parlamentet.

12

Källskatt
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 2/2011-2012)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 12 mars.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls den 7 mars klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Jag kommer att redogöra för landskapsregeringens yttrande i
nämnda ärendet. Från lagtinget har vi fått möjlighet att berätta vad landskapsregeringen och landskapet i stort gör i förhållande till den framställningen som har kommit från Finland. Det gäller Europarådets konvention
om bekämpande av människohandel.
Man kan inledningsvis konstatera att det materiella i denna konvention
och kanske det viktigaste gäller bestämmelserna i artikel 6 i konventionen om
åtgärder för att motverka efterfrågan och möjligheten att kunna stänga en inrättning som har använts för att genomföra människohandel och lagen som
ändrar det som gäller människohandelsbrott. Det här är en straffpåföljd av
människohandel, man skulle få näringsförbud. Eftersom det är en straffpåföljd så är det också finsk behörighet. Det är inte någonting som vi själva har
behörighet på, men den lagen kommer att bli gällande även här på Åland.
Möjligheten att idka näring är vår egen behörighet. Men eftersom det här är
en straffpåföljd så lyder det under finsk lagstiftning. Även om vi skulle ha
synpunkter på det så kommer det ändå att bli gällande. Till den delen har vi
egentligen inte så hemskt mycket att anföra.
Med anledning av möjligheter som ges vad beträffar ett yttrande i fråga om
människohandel så säger vi också på vilket sätt vi hanterar de här frågorna i
landskapet.
Jag har själv fått förmånen att fördjupa mina kunskaper vad beträffar
människohandel genom det arbete som jag har deltagit i som lagtingsledamot
i BSPC. Där har jag verkligen fått en insikt i den här problematiken. Med anledning av det har vi nu också tagit olika mått och steg i den här frågan i landskapsregeringen. Jag har en vision om att under det här året också kunna
hålla ett seminarium angående människohandel just för att fördjupa kunskaperna, att sprida informationen så att många fler än bara en liten kärna på
Åland får den här kunskapen. Kunskap är makt. När vi vet vad de här frågorna rör sig om så tror jag vi också blir bättre på att både se och att kunna
åtgärda följderna.
Det finns många här på Åland som genom sina frivilliga föreningar också
har engagerat sig i de här frågorna. Både PAF och Emmaus har haft ett gemensamt projekt i Vilnius där man har gjort en insamling för ett skyddshem.
Till det har också många företag och privatpersoner runt om i landskapet engagerat sig och skänkt medel.
Fredsinstitutet på Åland har alldeles särskilt engagerat sig i den här frågan
när det gäller det förebyggande arbetet. Man har haft ett projekt tillsammans
med ett resurscenter för kvinnor i Lettland. Man har genom Center Baltic Interreg 4 projekt och landskapsregeringen fått medel för att penetrera detta
med att utmana könsroller för att motverka sexslaveri. Man har alldeles nyligen kommit med en rapport om tjej- och killgruppsmeteodens effekter. Det
här ämnar jag att föra ut som en modell, som det goda exemplet, i de möten
och träffar som jag har med människor som arbetar med människohandel.
Jag tycker att vi ska exportera den här produkten.
Det finns en rapport som man kan ladda ner från Fredsinstitutets hemsida.
Jag har också på min bänk exemplar så den som är intresserad kan komma
och hämta. Om det inte räcker så har Fredsinstitutet flera. Den här rapporten
är väldigt bra att läsa. Det görs ett bra förebyggande arbete på Åland som jag
tycker att vi ska vara stolta över och också berätta om.
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Det här är också ett gränslöst problem. Från åländsk sida har man insikt
och erfarenhet att man behöver jobba över gränserna. Polis, tull och gränsbevakning är förstås väldigt viktiga aktörer.
Det gäller att arbeta både regionalt, nationellt och internationellt. Det gäller att ha kontakter och bilda nätverk. Den delen är av betydelse för Åland, att
vi blir bättre på det och att vi också lär oss att se när det finns orsak att agera
och reagera.
Det här är det som vi har sagt ifrån landskapsregeringens sida. Vi kommer
imorgon i landskapsregeringens plenum att ta beslut om vad vi anser om
propositionen som kommer. Men detta lämnar vi nu till lagtinget. Vi är förstås också beredd att komma till lagutskottet för att debattera det här vidare.
Tack.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det här är verkligen en hemskt stor och viktig fråga. Vi ska på
alla upptänkliga sätt motverka att människohandel sker mellan olika
länder. Vi har ju förstås ett gemensamt intresse med andra länder att
samarbeta på olika sätt.
Det är också väldigt viktigt att fundera på hur stor den här problematiken specifikt är för Ålands del. Vi talar ofta om att vi är ett transitland.
Till den delen stämmer det genom att det är många färjor som passerar
förbi Åland. Men då går det ofta Åland förbi. Det skulle vara intressant
att höra om ministern har någon uppfattning om kartläggningen av problematiken på Åland.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det har varit väldigt svårt att få fram någon form av statistik eller uppgifter. Det har in begärts både från tullen, gränsbevakningen, polisen, rederierna, andra möjliga intressenter och även från sådana som
skulle veta någonting om det här. Men det är väldigt svårt att få in fakta.
Eftersom det här inte har varit en särskilt stor fråga på Åland så tror jag
därför det är bra att vi ska bli bättre på att kunna se och upptäcka det
här och att lära oss att börja föra statistik.
Det är bra att vi debatterar det här ämnet i lagtinget. Det är också ett
sätt att föra ut den här informationen via media. Men det har varit svårt
att få in ren fakta.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Det stämmer, som ministern säger, att det är ett gränsöverskridande
problem och att man måste samarbeta över gränserna. Det finns redan
ett ganska omfattande samarbete mellan polis och tull och mellan Finland och Sverige särskilt. Jag vet att vi i förra regeringen granskade det
här när polismästaren från Sverige besökte Åland. Vi hade också upp det
här på samrådsdelegation för beredskapsärenden. Vi försökte titta på
hur stor den här problematiken är. Vi kunde konstatera att det också
finns ett bra samarbete inom Åland redan. Det är viktigt att man fortsätter och blir ännu bättre på att samarbeta. Information är viktig. Sedan
borde man egentligen lägga sin energi på samarbetet med de omkringliggande regionerna på EU-nivå inom Norden.

33

Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Samarbete är väldigt viktigt och det försökte jag påpeka i mitt
anförande. Det här är gränsöverskridande och man måste arbeta både
regionalt, nationellt och internationellt. Det är viktigt att nätverken fungerar tillsammans. Jag hoppas att vi också ska kunna bli bättre på det.
Jag tycker att det här fungerar idag. Det finns ett nätverk redan, det
finns en struktur och det gäller att vi alla blir bättre på det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Minister Lindholm redogjorde för att det kommer att
bli ett informationstillfälle i de här frågorna. Det var bra. Jag förstod att
det var vinklat så att möjligheten skulle ges, att det är därför som man
har informationstillfälle i samband med det här ärendet. Men som jag
läser konventionen så står det i kapitel 2 att varje part ska vidta åtgärder
som upplysning och informationskampanjer. På ett sätt så tror att det är
någonting som man måste göra, att det inte bara är på grund av att möjlighet ges i samband med det här. Det finns med i konventionen eller
har förstått det fel när jag läser konventionen?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Nej, det är bra att det finns i konventionen. Det ger mig både en
morot och piska för att också lyfta den här frågan, som är en hjärtefråga
bland många andra, på den politiska agendan. Det här har jag haft på
min att-göra-lista. Jag hoppas att vi ska ha möjlighet under det här året
att bjuda in människor som kan de här frågorna och som kan berätta
hur det fungerar ute internationellt men också nationellt så att vi blir
upplysta och får informationen. Vi ska helt enkelt fördjupa vår kompetens i den här frågan. Jag ser att det finns en sak som man säger i konventionen, vilket är helt i enlighet med den tanke som jag också själv har
haft. Men det är bra att man säger det i konventionen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Jag vill inledningsvis konstatera att ändringen i lagtingsordningen om behandlingen av den här typen av framställningar på det internationellt rättsliga området har utfallit väl.
Det yttrande som landskapregeringen ger är i det här fallet bra. Det tar
sikte på väsentligheter, det är klart och redigt och det är inte bara en lakonisk
redovisning för att det här betyder si och så för vår lagstiftning. Det kommer
visserligen på slutet en sådan upplysning. Landskapsregeringens yttrande innehåller konkreta tilltag som följer av att denna konvention träder ikraft
också på Åland och det är det som lagtinget nu har att ta ställning till. Inte om
konventionens innehåll utan om den ska bli gällande som lag i landskapslagstiftningen. Det föreslår presidenten, det föreslår landskapsregeringen och
jag är övertygad om att lag- och kulturutskottet aldrig skulle komma på tanken att föreslå någonting annat. Gud nåde det utskott som föreslår att det här
inte skulle vara gällande i vår rättsordning.
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Fru talman! Jag har i en helt annan egenskap och i andra forum haft med
den här frågan att göra sedan slutet på 1980-talet. Det framgår i beskrivningen av framställningen att beredningen av detta ärende med inspiration från
FN:s motsvarande verksamhet inleddes då. Det kanske kan vara värt att notera att beredningen av denna konvention inleddes redan innan Berlinmuren
föll där världen var uppdelad åtminstone i duopol. Vi hade fortfarande det
kalla kriget gällande på vår kontinent och ändå såg man spår av den här typen av kriminalitet.
Om vi går tillbaka till mitten av 1989 så bestod dåvarande EG av 12 medlemmar och Europarådet bestod av 23 medlemmar. Idag har EU 27 medlemmar och Europarådet 46 medlemmar. Allt detta har lett till en internationalisering av tillvaron i Europa på en nivå som vi får gå till romarriket för
att kunna jämföra med.
Rörligheten på vår kontinent, inte bara för människor utanför många
andra aktiviteter, uppvisar nu en helt annan bild än vad som gällde på 80talet. Ändå har den här konventionsprocessen gått vidare. För egen del är jag
väldigt glad över att också vi befinner oss där vi befinner oss. Det framgår här
att bland de nordiska länderna så kommer Finland sist av geopolitiska skäl i
och för sig, men ganska sent i det här sammanhanget, vilket är olyckligt. Det
här är ändå en konvention som signerades för fem, sex kanske sju år sedan
redan. Det har tagit lite tid. Det redovisas i framställningen varför.
Då går jag till innehållet i det hela. Det handlar om att bekämpa en internationell verksamhet, människohandel. En vidrig syssla som tyvärr inte heller den är godkänd i historien, förr kallades det slaveri. Nu är det människohandel där stora penningsummor är involverade. Det är en mycket motbjudande verksamhet. Den har så internationella drag globalt men också inom
EU med de öppna gränserna att det är helt nödvändigt med internationell
moteld. Internationell verksamhet kan bara bekämpas med internationella
motåtgärder.
Vi ser i konventionen, vilket framgick av ministerns förtjänstfulla presentation, att motåtgärderna är indelade i förebyggande och motverkande och
över alltihop ett massivt robust informationsarbete. Jag för min del vill nog
säga att de förebyggande åtgärderna, såsom alltid, är oerhört viktiga enligt
devisen att problem löser man bäst genom att förhindra att de uppkommer.
Vi vet naturligtvis att man inte alltid lyckas med det. Ett ytterligare slag för de
förebyggande upplysande verksamheterna, som ministern anvisade, är utan
vidare på plats.
Det vara på sin plats att lag- och kulturutskottet också funderar på konkreta åtgärder på punkten om vad vi ytterligare kan göra inom vår juristriktion för att förstärka de förebyggande insatserna och vilka krav och vilken
upplysningsverksamhet som vi kan åstadkomma och hur vi ska få ut den. När
det då ändå inte lyckas så måste man ju ta till de repressiva åtgärderna. De
redovisas ingående i konventionen. De är bra, de är också robusta och de är
kraftfulla. Låt mig bara peka på en väsentlig omständighet; alla brott under
den här konventionen lyder under allmänt åtal. Det är alltså slut med att man
säger; ”ja, jag anmäler mig men sedan tar jag tillbaka anmälan”. Det får inte
förekomma. Det är lite i stil med vad vi har diskuterat många gånger tidigare
här i kammaren; den eviga problematiska gränsdragningen mellan målsägarebrott och brott som lyder under allmänt åtal.
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När vi diskuterar det här i fortsättningen ska vi vara klara med att vi diskuterar ett åklagarbrott. Det är, enligt min mening, väldigt bra och helt nödvändigt.
Det internationella samarbetet återkommer sedan i slutet av konventionen. Där har vissa förbättringar och förändringar vidtagits från den tid som jag
var med i den processen, nämligen övervakningsmekanismerna är rätt så
avancerade här. En expertkommitté som heter Greta, det namnet kan vi lägga
på minnet. Allt ska förkortas nuförtiden och den här kommittén heter det
svenskklingande namnet Greta, vilket är mycket bra. De har betydande befogenheter som ska se till att parterna till konventionen, också Åland, följer det
man lovar att följa. Sedan finns det en annan nivå, en partskommitté som
under lyder Europarådets ministerkommitté så där kanske vi inte har så
mycket inflytande.
Flera av oss här i salen har erfarenhet av sådana här internationella övervakningsarrangemang och de är utan vidare värda att satsa på. Jag har för
egen del varit medlem i ett sådant. Kollegan vtm Roger Jansson har aktivt
och framgångsrikt medverkat bl.a. i sådana här verksamheter om övervakning på det internationella planet. Det är också någonting som vi ska vänja
oss vid att kommer att gälla också vår verksamhet här i lagtinget.
Med dessa kommentarer tillönskar jag utskottet lycka till. Det blir inte något särskilt svårt jobb. Det är ett positivt jobb för en oerhört viktig sak som
ska göras här. Det kan breddas och det bör breddas i linje med vad ministern
nämnde. Jag tror att vi här i lagtinget också kan uppbåda en kunskap på det
här området där vi alla kan försöka bidra till att både förstärka den förebyggande verksamheten och öka upplysningen kring konventionen. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Man brukar säga att eget beröm luktar illa. Jag måste ändå
tacka ltl Gunnar Jansson för ett nytt intressant anförande, inte minst ur
ett genusperspektiv. Det är bara kvinnor på talarlistan i den här frågan.
Det var ett intressant anförande både historiskt men också tyngdpunkterna som ltl Gunnar Jansson väljer att ta fram. Tack för ett bra anförande!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag har inte något att bidra i sak till det sagda. Jag
konstaterar att talarlistan ingalunda är stängd ännu. Det finns utrymme
för ytterligare inlägg.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Det är ganska många i raden av liknande dokument som vi här i
lagtinget under de senaste åren har fått ta ställning till. Det är en intressant
utveckling av den internationella regleringen av människohandel där man aktivt försöker åstadkomma förbättringar.
Om man ser på verkligheten så kan man dock bli ganska pessimistisk över
vilken nytta de här dokumenten de facto har. Människohandel uppkommer ju
på grund av främst ojämlikhet och ojämställdhet mellan könen.
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Den här konventionen gäller all form av människohandel, både män, kvinnor och barn. Vad gäller män är det oftast frågan om att exploatera arbetskraft. I stora delar av världen exploateras kvinnor som arbetskraft, speciellt i
sådana länder där man inte har utvecklat barnomsorg och äldreomsorg så är
det kvinnor från fattiga länder som jobbar under orimliga förhållanden, ofta
utan arbetstillstånd och papper. De kan inte ens resa hem eller offentligen
agera som självständiga individer. Det är en stor verksamhet och en stor exploatering av andra människor som försiggår dagligdags.
Den allra värsta formen är ändå den sexuella exploateringen som på något
vis tog fart i och med att det kalla kriget upphörde.
Att Åland är transiteringsland har vi hört flera gånger. Det är svårt att dokumentera det och det skulle vara förödande för dem som bedriver den här
verksamheten så de är säkert ganska skickliga om de ska tjäna pengar.
Kvinnor och barn som används i sexuellt syfte av ekonomiska skäl är ännu
mera lukrativa än både narkotika och vapen för de kan säljas flera gånger till
flera olika länder. Efterfrågan förefaller inte alls ifrågasättas i de flesta länder.
Det är till och med rätt så vanligt att barns och kvinnors kroppar är tillgängliga i stora delar av världen, bara man kan betala och bland behöver man inte
det heller.
Den här konventionen är säkert bra på sitt sätt. Det sägs här i inledningen
att den inte har några som helst rättsliga konsekvenser. Vi behöver inte vidta
några nationella åtgärder.
Det som är positivt är det som inryms under § 6; att man ändå försöker
lägga tyngdpunkten på upplysning, på attityder och på förebyggande arbete.
Där har väl Åland hunnit ganska långt. Vi har till och med erfarenheter och
modeller som vi kan ge vidare. Det är bra.
Vad gäller gränskontroll, tull och polis så har det arbetet pågått länge och
utvecklas säkert hela tiden. Men för att komma åt roten till det onda, som ltl
Gunnar Jansson var inne på, så handlar det om efterfrågan. Om inte efterfrågan minskar så fortsätter det. Det är framförallt ett manligt ansvar, synen på
kvinnor och barn som objekt för manligt sexuellt utnyttjande. Det är påfallande att det är väldigt sällan i debatter som män stiger upp och kritiserar det
här beteendet utan det blir tyst i salen. Det är kanske det största hindret för
att få till stånd förändringar. Det ska på något vis förändras utan att det
märks.
I den här konventionen är det något luddigt vad som är prostitution och
vad som är människohandel. Den finska lagen om prostitution gör ju den
skillnaden att prostitution är helt lovlig men det är kriminaliserat att sexuellt
utnyttja en person, en kvinna eller ett barn som är utsatt för människohandel.
I praktiken är det säkert ganska svårt att göra den där skillnaden.
Det grundläggande problemet kvarstår. Är prostitution en näringsverksamhet som ska fungera? Där är de europeiska länderna väldigt olika. För
några veckor sedan visade Feministakademin en dokumentär om världens
största bordell i Berlin där 200 kvinnor jobbar dygnet runt, året om. Efterfrågan är stabil och inkomsterna är enorma. Det är för att man för inte så
hemskt länge sedan legitimerade prostitutionen i Tyskland.
Sverige är kanske det enda land som verkligen har tagit konsekvenserna av
jämställdheten och konstaterat att man inte kan köpa en annan människas
kropp. Argumentet brukar vara att det är en affär mellan två likställda parter.
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Jag undrar hur likställda flickorna från Litauen och Ukraina är med männen i
Holland, Frankrike, Finland och överallt där de säljer sina kroppar?
Det är problematiskt att prostitution fortsättningsvis ska vara legitimt i
vissa länder, det har att göra med nationell lagstiftning. Prostitution är i stort
sett legitimerad fortsättningsvis men sedan när det är fråga om människohandel så då ska man inte få köpa sex av den personen.
Fru talman! Jag tycker att man ska godkänna det här. Jag skulle uppskatta
om lagtingets starka manliga dominans på något sätt uttryckte någonting om
manlig sexualitet. Hur omfattande får den vara? Ska man få köpa kvinnor och
barn? Är prostitution bra? Prostitutionen går till och med in i BNP, det höjer
tillväxten i många länder. Sist och slutligen är det tillväxt som det rör sig om.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! För att citera ltl Gunnar Jansson, människohandel är en vidrig
verksamhet och i förlängningen det som ltl Barbro Sundback också lyfte
upp, prostitution. Människohandeln har också flera olika dimensioner.
Prostitution och handel av kvinnor och barn är ändå den största delen.
Vi lyfter ofta upp att Åland är ett transitland för människohandel.
Man kan fundera kring om Åland faktiskt är ett transitland eftersom
väldigt lite av verksamheten egentligen kommer i land på Åland. Färjor
går förbi Åland och på färjorna transporteras människor som är föremål
för den här verksamheten. Men den problematiken kommer väldigt lite i
land på Åland.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det är väl det som är definitionen på transitland enligt mig. Men det är
inte heller lovligt att tillåta transitering i form av människohandel. Problemet är kanske på det viset väldigt specifikt för Åland. Det är väldigt
svårt att upptäcka. Eftersom inte heller myndigheterna har riktigt klara
uppgifter så är det ett komplicerat fall. Det är efterfrågan som också gör
att det blir transiteringar av offren.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det handlar verkligen om gränsöverskridande verksamhet där
Ålands gräns egentligen inte passeras när man inte kliver i land. Det är
uttryckligen så att färjan tar i land. I samarbetet som finns redan idag
mellan polis, tull och gränsbevakning finns Åland visserligen med. Man
har också bidragit väldigt mycket till det här arbetet. Jag tycker att det
är viktigt att också ställa sig frågan; hur stor är problematiken inom våra
landskapsgränser och hur mycket handlar det om en verksamhet som
går förbi oss?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Jag kan inte låta bli att begära replik eftersom bollen var
kastad till den manliga delen. Jag har inte begärt ordet för att uttala mig
i den här frågan för att jag tycker att den är självklar.
Jag kan inte på något sätt acceptera prostitution, slavhandel eller
människohandel eller vad det än må vara som pågår. Det är min person-
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liga åsikt och jag tror att jag talar för alla manliga här. Inte är det någon
som har någon acceptans för detta i den här salen åtminstone.
Jag tycker inte om när ltl Barbro Sundback påstår att för att man inte
deltar i debatten så accepterar man det. Jag har inte gett något medgivande till en sådan handel. Jag är helt emot det. Infallsvinkeln i debatten och insinuation om att vi ska acceptera en sådan här typ av verksamhet är helt felaktig, bara för att man inte deltar i debatten. Jag ställer
mig helt bakom landskapsregeringens skrivelse. Jag behöver inte säga
något mera.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag började mitt inlägg med att säga att det kommer sådana konventioner titt som tätt och det är bra.
Men själva problemet minskar inte i världen, det till och med ökar.
Det är män som exploaterar kvinnor och barn sexuellt, inte på Åland
kanske i någon större omfattning, det vet jag inte. Det har att göra med
vår syn på sexualitet och där är inte män och kvinnor jämställda, långt
ifrån. Se över hela världen hur mönstret ser ut. Det är ju därför som det
förekommer en sorts affärsverksamhet inom det här området. Det är
män som köper sex. Det är väl inte någon nyhet för någon här i salen.
Ltl Brage Eklund, replik

Så kan det vara. Jag har inte den bilden att jag kan säga till hundra procent att det bara är män som köper sex. Det finns säkert variabler i detta
också. Jag, som man, ställer mig inte bakom den typen av handel. Jag
tycker att det inte är acceptabelt och det står jag för. Jag tycker inte om
att man nästan blir lite beskylld för att acceptera detta för att man inte
deltar i debatten. Det har jag svårt att acceptera.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det är inte mitt syfte att såra någon. Jag skulle önska att jag fick männens förklaring till att det ser ut så här i världen. Vad beror det på att så
många män köper så mycket sex över hela världen? Det är en stor business!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Vad gäller lagsystematiken i konventionen så vill jag nog
säga att den är tydligare än vad kollegan Sundback här gjorde gällande.
Det sägs uttryckligen; ”varje medlemsland ska vidta de lagstiftningsåtgärder som krävs för att definitionen av människohandel ska överensstämma med konventionen”. Det finns i artikel 4 en synnerligen uttömmande definition på vad som är människohandel. Sedan vill jag göra
reklam för följande moment som är ganska avgörande och framträdande
i den här systematiken. Det sägs så här; ”samtycke från ett offer för
människohandel till sådant syfte som artikeln innehåller saknar betydelse om något av de medel som anges där har kommit till användning”. Nog försöker åtminstone konventionen vara tydlig.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Det börjar bli som bibelstunder. Jag kan kasta fram artikel 2, sista meningen; ”sättande i kraft av konventionen nationellt förutsätter dock
inga lagstiftnings- eller andra åtgärder”.
Vad gäller detta med prostitution så är det väldigt tveksamt vad skillnaden är och vad som inte är på papperet. Man kan formulera mycket
på papperet men vad jag pratar är praktiken. De här problemen fortsätter att växa. Konventionen ska vi ha, men det räcker inte! Det krävs att
vi ändrar förhållanden mellan män och kvinnor framförallt sexuellt,
ekonomiskt och maktinflytande och även att jämlikheten mellan länderna ökar i ekonomiskt hänseende framförallt.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Den målsättningen är god och kan säkert omfattas av
alla. Det går ju utanför vad den här konventionen vill komma åt till den
delen som ltl Sundback nämnde det hela. Jag instämmer i det som är en
målsättning för all verksamhet i samhället att motverka oönskat beteende. Emellertid visar forskningen att lagarnas möjlighet att påverka beteenden är ganska begränsade de facto, tyvärr. Det krävs helt andra metoder som börjar från barndom, skolan osv. Men målsättningen omfattar jag.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Det är precis det som jag har försökt säga hela tiden. Ltl
Gunnar Jansson och jag är helt överens.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Carita Nylund

Fru talman! Jag kommer att beröra de punkter som redan har diskuterats
här, konventionens artikel 6 och artikel 12. Artikel 6 handlar om förebyggande av människohandel och artikel 12 om hjälp till brottsoffer.
Den 3 maj 2005 antogs en mycket viktig konvention om bekämpande av
människohandel. I augusti 2008 undertecknade Finland konventionen och
nu fyra år senare ligger den på vårt bord. Det kan tyckas vara en långsam färd
över vattnet, men det är bra att den kommer nu. Vi kan konstatera att landskapsregeringen gav ett utlåtande 2010 som ser ganska likadant ut som dagens yttrande.
Obunden samling är glada att vi i lagtinget får chansen att diskutera det
här. Det är precis som ltl Sundback säger, det är bra att det kommer konventioner men problemen växer. Vi ser inte att trenden har vänt på något sätt
inom det här området.
I mina ögon är det här en av de viktigaste konventionerna Europarådet har
åstadkommit, då den behandlar något så grundläggande som människans
rätt till frihet, jämställdhet och kvinnors och ibland också mäns rätt till sin
egen kropp. Det är grundläggande saker.
Människohandeln i Europa handlar i huvudsak om handel av människor
till hushållstjänster, fabriksarbete och för kvinnor i stor utsträckning till
sexslaveri, även barn och män i viss utsträckning.
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Kommentaren på Facebook, där allting händer nuförtiden, i den här frågan
var att visst kan vi debattera det här men vi kan i princip inte göra någonting.
Kommentorn använde lite kraftigare uttryck som jag inte vågar använda här i
talarstolen.
Jag är av en helt annan åsikt. I den här frågan har Åland varit föregångare i
ett speciellt projekt. Det gäller spridningen av tjej- och killgruppskonceptet
till länder där antalet traffickingoffer är stort. Det kommer tragiska berättelser om ungdomar som fallit offer för trafficking både från öst och väst och få
saker berör oss så mycket som när barn och unga far så fruktansvärt illa.
Den 15 december 2011 höll det åländsk-lettiska projektet ”Utmana könsroller för att motverka sexslaveri” sin slutkonferens på Åland. Ålands fredsinstitut har drivit projektet tillsammans med Resurscenter för kvinnor,
Marta, i Lettland mellan 2009 och 2011. Jag var själv en del av det här projektet och brinner väldigt mycket för det projektet. Det är ett förebyggande
projekt som syftar till att utmana könsnormer för att främja jämställdhet och
förebygga alla former av könsrelaterat våld, inklusive sexslaveri. Projektet har
i huvudsak bestått av tre delar: Tjej- och killgruppsverksamhet, forskning om
tjej- och killgruppsmetoden samt informations- och påverkansarbete. Den
här forskningsbiten är jätteintressant. Metodiken har funnits i nästan 20 år
men det har gjorts väldigt lite forskning på det.
Om det var någon som tvivlade på att ltl Sundback vet vad hon pratade om
så kan jag nämna att redan 2005 var ltl Sundback och Mia Hanström till FN
och presenterade tjej- och killgruppsmetoden. Det här arbetet antogs som ett
s.k. Statement, ett officiellt FN-dokument. Det är ganska fantastiskt att en
metod som har utvecklats på Åland har fått den statusen.
Inom det här projektet deltog 29 kill- och tjejgrupper och sammanlagt 230
ungdomar i Lettland och på Åland.
Detta koncept är ett lysande exempel på en konkret åtgärd som vi kan
sprida till fler EU-länder och som direkt påverkar utsatta flickors och pojkars
situation. Obunden samling framhåller vikten av att Åland fortsätter att jobba
med detta och med liknande projekt.
Man kan konstatera att det här är ett globalt problem. Det finns i länder
som inte är med i EU, t.ex. Vitryssland, där det här problemet förekommer.
Visst behöver man också jobba globalt med det här.
Det finns andra former av människohandel som bör tittas på. I konventionens artikel 4 definieras människohandel bl.a. med bedrägeri, vilseledande
och maktmissbruk av en persons utsatta belägenhet. Där kanske man kan
lägga in de prostituerade som ligger i gränslandet, är det frivilligt eller påtvingat?
Under dessa definitioner ryms dels den grupp ungdomar som tar tillfället i
akt för att åka utomlands för att arbeta t.ex. som Au-pair. Vi måste titta på
hur deras arbetsförhållanden fungerar. Det kanske fungerar bra, jag vet inte,
men den biten får vi inte glömma bort.
Redan 1337 avskaffades träldom i Sverige, som vi då tillhörde, och slaveriet
förekom i några svenska kolonier, men sedan dess har det varit olagligt. Ändå
förekommer människohandel och slavliknande levnadsförhållanden fortfarande även i vår del av världen.
Jag anser att det här är en väldigt viktig konvention, men vi måste kunna
omsätta den också i praktiken. Det får inte bli en konvention som ligger på en
hylla och som ingen gör någonting åt. Vi anser att det är jätteviktigt att vi
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fortsätter att utveckla arbetet mot trafficking. Vi är duktiga på att arbeta mot
trafficking på Åland redan. Vi får inte glömma bort det trots att vi står inför
en ekonomisk kris och inbesparingar. Tack.
Wille Valve, replik

Tack, ltl Nylund. Det är precis som ledamoten säger. På Åland finns ett
stort kunnande, som vi inte ska underskatta, angående arbetet att motverka sexslaveri med tjejgruppsmetoden, inte minst inom Ålands fredsinstitut
För övrigt kan jag upplysa ltl Sundback att det var jag som översatte
den manualen under min tid vid fredsinstitutet.
I övrigt instämmer jag med talaren och kan notera att vi även har en
viss skyldighet att bedriva informationsverksamhet enligt den här konventionen som vi står i beråd att godkänna eller förkasta efter vederbörlig utskottsbehandling.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Det var en viktig analys som ltl Carita Nylund gjorde om
hur vi jobbar praktiskt med en konvention som kan tyckas lite högtravande. Det är precis det som det handlar om; hur vi i praktiken handlar i
vårt vardagliga liv. Det handlar ju också om vad man själv handlar och
köper. Det handlar om vilka varor man handlar. Köper man billiga varor
som man kan anta att är framtagna i andra delar av världen under slavliknande förhållanden? Det handlar också om hur vi beter oss när vi
själva är på semesterresa. Det finns mycket att fundera över. Det är bra
att konventionen kommer till debatt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Sara Kemetter

Fru talman, bästa lagtingskollegor! Upprepa, upprepa och återupprepa så
kanske det händer någonting, har jag fått lära mig. Det är helt klart att socialdemokraterna stöder den här konventionen och kräver att det ska bli en lag
även här på Åland.
Varje år säljs och köps mellan 600 000 och 800 000 människor över nationsgränserna. Mångdubbelt fler faller offer för människohandel inom det
egna landet. Mörkertalet är stort samtidigt som beräkningar visar på en kraftig ökning de senaste åren. Idag är handeln med människor den tredje största
formen av organiserad brottslighet, efter handeln med narkotika och vapen.
Fru talman! Vi debatterar landskapsregeringens yttrande angående Europarådets konvention om bekämpande av människohandel. Konventionens
syfte är att med respekt för jämställdheten förebygga och bekämpa all människohandel både nationell och gränsöverskridande. Det är frågan om att
trygga de mänskliga rättigheterna för dessa offer, samt att garantera att människohandelsbrott undersöks och åtalas effektivt.
Fru talman! Människohandel, eller trafficking, brukar definieras som att
offret har tvingats, lurats eller hotats i syfte att utnyttjas på olika sätt. Trafficking har stora konsekvenser som kan delas in i tre olika områden.
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För det första, dels tar människohandeln ifrån en individ hennes grundläggande rätt att vara fri och själv bestämma över sitt liv. Förs det andra, dels
ger det inkomster och bränsle åt den organiserade brottsligheten och för det
tredje innebär dessutom människohandeln en global hälsorisk.
De flesta offren för trafficking är kvinnor och barn. Kvinnor och flickor
säljs oftast till prostitution men också till tvångsgiftermål och hushållsarbete
eller som billig arbetskraft. Offren för människohandel utsätts ofta för fruktansvärda övergrepp. De befinner sig i en mycket utsatt situation, ofta utan
pass eller kontakter i ett land där de inte kan reglerna eller språket. Därför
har de svårt att värja sig eller göra något åt sin situation om de misshandlas,
våldtas, hotas eller torteras. De fysiska och psykiska skadorna blir ofta allvarliga och tar lång tid att återhämta sig ifrån.
Fru talman! Handeln sker främst i två riktningar, från landsbygd till stad
och från fattigare delar av världen till de rikare delarna. Till Västeuropa
kommer varje år mellan 120 000 och 500 000 kvinnor och barn.
Rikskriminalen i Sverige räknar med att mellan 400 och 600 kvinnor och
barn varje år kan vara föremål för människohandel, alltså i vårt eget grannland. Då handlar det först och främst om trafficking för sexindustrin. De
flesta offren för människohandeln i Sverige kommer från Ryssland eller från
de baltiska länderna.
Eftersom en människa, till skillnad från till exempel narkotika, kan säljas
om och om igen är människohandel en mycket lönsam verksamhet. FN beräknar att de kriminella grupperna som ägnar sig åt människohandel varje år
drar in omkring 5 miljarder euro. Eftersom människohandel är ett problem
över nationsgränserna är internationellt samarbete och Ålands del mycket
viktigt för att kunna göra något åt problemet.
Vtm Eriksson lyfte fram Åland som transitland och om det egentligen är ett
problem på Åland. Såsom jag ser det så sker också trafficking via internet och
internet finns i varje hushåll idag. Här borde införandet av barnporrsfilter
vara en metod som också kunde förstöra hallickens verksamhet. Här kunde
polisen tillsammans med internetleverantörer se över hur det här kan lösas.
Ett samarbete kunde utvecklas så att internetleverantörerna skulle få bättre
möjlighet att avgöra när det är frågan om koppleri och människohandel. Då
kan vi agera snabbt för att få bort sidorna från nätet så fort som möjligt.
Det arbete som fredsinstitutet och andra gör tycker jag vi ska fortsätta att
stöda.
Slutligen, fru talman, vill jag lyfta fram § 27, där landskapsregeringen uppdrag blir att sprida kunskap och att aktivt arbeta med värderingar och attityder i förebyggande syfte för att kunna ta hand om eventuella offer. Här har
Åland en stor roll. Det gäller alltså tullen, sjöbevakningen, polisen och kommunernas sociala myndigheter som tillsammans ska kunna åtgärda det. Det
här stöder socialdemokraterna helt och hållet. Det är fullständigt i linje med
vår politik. Vi är mycket tacksamma över att regeringen framhåller att konventionen implementeras och att innehållet ska levas upp till. Tack.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! En neutral lyssnare som hör på den här debatten kan tro att nu
ändras världen och nu vänder den situation som vi har inom prostitution och
trafficking.
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Vi som har varit med länge, och säkert ni andra också, vet att det här är ett
problem som har behandlats länge. Jag ska återkomma till det.
Under hela efterkrigstiden har det varit på det här sättet. Det här är inte
någon nyhet utan det är en komplettering av tidigare gällande regler.
Personligen tar jag illa upp. Jag tar avstånd ifrån det som ltl Barbro Sundback försökte göra här igen; att kollektivt skuldbelägga alla män, hälften av
jordens befolkning, för någonting som i de flesta länder är kriminellt, långtifrån i alla länder, men som vi här i Norden länge har varit överens om att inte
är acceptabelt. På de enkla grunderna skuldbelägger man alla dessa män; Roger Jansson, Roger Nordlund, Roger Slotte och de övriga här, Martti Ahtisaari, Jan Eliasson, Barack Obama. Är det alltså rimligt? Det är ungefär som
om jag skulle fråga ltl Sundback om vad orsaken är till att den och den kvinnan föregår sig på sitt eget barn, tar livet av sitt eget barn eller annat som
kvinnor gör. Att kollektivt skuldbelägga andra människor är inte acceptabelt.
Jag har många gånger tagit illa upp för den här typen av retorik och nu gör
jag det igen. Enskilt skuldbeläggande är rätt. De som gör fel och de som har
felaktiga åsikter bör man skuldbelägga, men knappast dem som är oskyldiga.
Alla mentalt friska människor motsätter sig människohandel. Så kanske
det inte alltid har varit, men kanske de inte har varit mentalt friska i alla fall
fast de har trott det.
Prostitution är en annan sak som man också gärna skulle vilja säga att alla
mentalt friska människor motsätter sig. Men det kan man inte göra eftersom
flera västeuropeiska länder tillåter prostitution. Det blir för grovt att uttrycka
sig på det sättet när det gäller prostitution. Människohandel däremot bör
man motsätta sig.
Prostitution inom äktenskapet motsätter sig egentligen ingen inom den offentliga debatten, annat än att vi har en lagstiftning idag som medför att vi
kan döma övergrepp inom äktenskapet. Men prostitution inom äktenskapet
är fullt tillåtet. Värsta formen av människoutnyttjande är den som riktar sig
mot barn, pojkar och flickor.
Jag såg igår i svenska nyheterna en ny form av barnutnyttjande, som jag
inte har reflekterat över tidigare. Den organiserade brottsligheten använder
sig av barn som torpeder. Vi har sett det förut i världen att man skickar ut
barn som ficktjuvar osv. Men här gällde det att hålla vapen i förvar eller att
hålla narkotika i förvar. Man utnyttjar oskyldiga barn och gav dem 50 eller
100 kronor för det. Det pågår i våra skandinaviska länder, tillsammans med
mycket annat.
Fru talman! Europarådets konvention om bekämpande av människohandel trädde i kraft den 1 januari 2008. Här är jag på samma linje som ltl Sundback. Vi har ett 40-tal sådana konventioner från tidigare. Som ltl Gunnar
Jansson var inne på så har vi Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet med mera, som särskilt drabbar kvinnor och barn med mera. Från 1997 har vi Europarådets parlamentariska församlings konvention om handel med kvinnor och påtvingad prostitution i
Europarådets medlemsstater. Ni kan läsa det här själva, jag kunde fortsätta
länge att räkna upp. Det viktiga är vad det har resulterat i. Vad har det här resulterat i? I och med Berlinmurens fall, att vi öppnade gränserna mot öst och
att vi fick en insyn i vad som händer runt om i både Öst- och Västeuropa
mera än vad vi hade tidigare så ser vi en enorm brottslighet och ett enormt
utnyttjande av svagare människor. Det är ett ständigt brytande mot de
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mänskliga rättigheterna som vi särskilt i västvärlden har varit överens om sedan 1950-talet i form av konventioner.
Tack vare besluten i Europarådet har man försökt att komma åt det här.
Delvis har man naturligtvis lyckats men i huvudsak har man misslyckats. Den
här situationen accelererar i stället för att gå åt andra hållet.
Kära vänner, vi är små i det här sammanhanget och vi famlar på något sätt
i mörkret. Vi vet inte vad vi ska göra. Vi blir naturligtvis väldigt upprörda över
det vi ser och hör. Särskilt blir jag upprörd för att jag vet att mörkertalet är så
stort. Mörkertalet finns på Åland också och det är inte obetydligt. Var och en
får rapporter från olika håll, från skola, daghem, rättsvårdande instanser och
psykologer osv. Vi får allihop sådana signaler från olika håll. Vi vet att mörkertalet gör att det är mycket större problem än vad vi vet. Nog har vi att ta
tag i sannerligen. Huruvida den här konventionen kommer att förbättra situationen på Åland, i Sverige, runt Östersjön råder ett stort frågetecken. Det är
naturligtvis ändå viktigt att vi vidtar de här åtgärderna.
Från moderaternas sida har vi tänkt att detaljbehandlingen i utskottet ska
ge ytterligare svar, sätta in Åland i konventionssammanhang och skapa ett
underlag för oss att diskutera den situation vi har i landskapet när ärendet
kommer tillbaka från utskottet. Vi vet också att utskottet inte kan klarera de
här mörkertalen som vi har. Inte kan utskottet göra hemskt mycket åt den
gränsöverskridande brottsligheten inom hela det breda människohandelsområde som vi här har att hantera.
Jag hör inte till dem som har något som helst intresse av att ta partipolitiska poäng i sådana här frågor. Det här är vårt stora gemensamma ansvar.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Jag vill ta ltl Sundback i försvar. Ltl Sundback har ägnat
hela politiska värv åt att just bekämpa människohandel. Jag tyckte inte
Sundback pratade om skuld. Sundback pratade om ansvar. Det nämnde
också vtm Jansson i sitt anförande. Det handlar om ansvar och det
handlar om att se problemen.
Det är också att göra det lite för lätt för sig att prata om att man inte
är mentalt frisk. Vi kan också konstatera att så fort Europaparlamentet
flyttar till Strasbourg eller det är fotbolls-EM så grasserar prostitutionen. Vi vet också att det är vi själva, vi nordbor, som åker förhållandevis
ofta på kryssningsfärjorna. Vi vet att många nordbor far till Asien på
semesterresor och där grasserar också prostitutionen. Jag välkomnar
att vi tar ett gemensamt ansvar i de här frågorna och att alla börjar prata
om dem.
Vtm Roger Jansson, replik

Kommer den här konventionen och på vilket sätt i så fall att förhindra
prostitution i samband med fotbolls-EM?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det kanske är ett steg på vägen. Det kanske är ett steg på vägen
att fundera på hur vi uppfostrar våra pojkar och flickor och hur vi har
tjej- och killgrupper Åland så att det blir helt otänkbart för en ålänning
att köpa sex när man far på semesterresa till Thailand.
Sedan har jag inte en lika nattsvart syn som vtm Jansson. Det kom
siffror i dagarna som visar att fattigdomen i världen har halverats på 25
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år. Där har vi också en väsentlig sak. Fattigdom går hand i hand med
människohandel och prostitution. Det finns ljusglimtar. Vi kan ju inte
bara ge upp.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det finns väl ingenting i mitt anförande som säger att jag
har en total nattsvart syn och inte tror att vi ska arbeta med de här frågorna. Jag räknade upp hur det internationella samfundet där vi till
stora delar har varit med både nationellt och i vissa sammanhang från
åländsk sida för att arbeta med de här frågorna. Jag sade också i mitt
anförande att jag fortfarande menar att vi sannerligen ska göra det. Vi
måste öka våra insatser. Jag vill inte ha sådant satt i min mun att jag har
givit upp.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag blev upprörd över ett uttalande från vicetalmannen. Vicetalmannen jämförde mordet på ett eget barn och att det sker
under depression med män som utnyttjar sexuella tjänster. Anser vtm
Jansson att alla män som utnyttjar prostituerade antingen är deprimerade eller inte är mentalt friska?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Tack vtm Roger Jansson för ett anförande. Det uppskattade jag väldigt mycket. Jag är glad för att jag fick stöd att jag inte är
ute efter att skuldbelägga någon.
Det är de facto så att det är en stor genusskillnad i den här frågan. Det
handlar ju om människohandel. Det handlar om näringsförbud. Det
handlar om ekonomi där man försöker förhindra eller reglera försäljning av mänsklig arbetskraft eller människors kroppar.
Det finns faktiskt i artikel 4 om utnyttjande och man nämner också
prostitution. Jag förstår inte skillnaden i den här kommissionen. Jag är
glad om vtm Jansson kan förklara det. Jag menar att det finns ett samband mellan manlig efterfrågan på sexuella tjänster och den här verksamheten. Hur skulle den annars uppkomma?
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Som förälder till både flickor och pojke och som tillsammans med kvinnor är ansvarig för uppfostran och sannerligen i min roll
som politiker så ser jag att vi alla har ansvaret att göra vår värld bättre
och rättvisare. Och att följa de etiska reglerna som vi är uppfostrade
med i luthersk anda och följa de konventioner som politiker över oss har
bestämt att vi ska följa och följa den lagstiftning som finns. Där är vi
män och kvinnor på samma startlinje. Vi har samma ansvar och samma
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uppgift. Den uppgiften har jag tagit på allvar genom åren och vill fortsätta med. Jag vill inte bli kollektivt uthängd.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag är inte så hemskt intresserad av vtm Roger Janssons privatliv utan
mera om hans tankar vad gäller manlig sexuell efterfrågan på den internationella marknaden. Om vi lite kunde distansera oss och se på det här
problemet mera objektivt? Det är ju därför den här regleringen kommer
till. Den här verksamheten är så kolossalt stor. Jag menar att det finns
ett samband mellan de värderingar som råder både formellt och informellt om manlig sexualitet och den enorma efterfrågan inom prostitutionen men också inom verksamheten med människohandel. Annars
skulle ju inte verksamheten finnas. Mitt enkla bud är att män ska sluta
upp med den här efterfrågan då försvinner ju problemet.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag uppfattar mig blott som en representant för normal
manlig sexualdrift och kan inte uttala mig om någonting annat, tyvärr.
Den i sig innebär knappast särskilda problem för vårt samhälle. Däremot kan den innebära problem för enskilda människor, definitivt.
Det ärende vi har att behandla här idag är inte av den arten som ltl
Sundback efterfrågar att jag ska ge svar på.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carita Nylund, replik

Tack, fru talman! Jag såg att de flesta män började vrida på sig lite i stolarna när Barbro Sundback ifrågasatte männens sexualitet. Det är glädjande att lagtingets manliga ledamöter är sådana goda förebilder. Jag
utgår förstås ifrån att man är det. Sedan måste vi också komma ihåg att
det som en självklart för oss inte är det för alla andra. Det är ett faktum
att det är män som står för största delen av sexköpen. Jag tror att det
som ltl Sundback är ute efter är att vi ska diskutera varför det är så. Inte
är det någon som tror att de manliga ledamöterna i lagtinget är skurkar
och bovar.
Sedan måste jag hålla med ltl Katrin Sjögren att man fick en liten
uppgiven känsla av vtm Roger Janssons uttalade. Jag hoppas att du inte
ser så dystert på framtiden som det verkade.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag bad om en replik när jag såg att vicetalmannen
skulle konfronteras med fyra kvinnliga ledamöters syn på männens sexualitet. Det visade sig att det inte fanns något direkt behov av att begära
replik annat att jag får uttrycka tacksamhet för att vicetalmannen tog på
sig rollen att tala för de manliga ledamöternas vägnar. Varför många
män i denna sal tiger när de här frågorna kommer upp är väl att vi känner väl någon sorts kollektiv skuld omedvetet. Vi vet att det är männen,
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precis som ltl Sundback säger, som begår de här övergreppen mot andra
människor.
Vi har en värld där vi har vi pedofiler och vi har en katolsk kyrka som
har ämbetsmän som lagt det i system att missbruka andra kroppar. Det
är en konstig värld vi lever i.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Wille Valve

Tack, fru talman! Jag blir verkligen illa till mods av att höra att männen blir
kollektivt skuldbelagda, på det sätt som ltl Sundback gjorde inledningsvis, för
att inte vi inte deltar i debatten idag. Vi har remissdebatt idag, sedan har vi
debatt efter utskottsbehandlingen.
Det här är en viktig fråga. Det är en fråga som män och kvinnor borde stå
enade mot och tillsammans bekämpa människohandel. Att konfrontativt
ställa män och kvinnor mot varandra på det sätt som nämnda ledamot gjorde
tidigare gynnar ingen och inte denna sak. Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Det kanske känns att jag på det sättet provocerar men jag
upplever faktiskt att kvinnor överallt aktivt jobbar emot de här frågorna.
Men det manliga stödet är verkligen svagt. Ju högre upp man kommer i
toppen desto svagare blir det.
Vad jag skulle vilja höra är manlig analys av problematiken. Kvinnorna vet ju vad de vill. De har sympati med alla offer och alla kvinnor
som utsätts för detta. Varenda en av oss kan känna det i kroppen.
Wille Valve, replik

Om ändamålet är att i högre grad involvera männen i kampen mot
människohandel så tror jag inte att stigmatisering av männen som
grupp är rätt väg.
Ltl Barbro Sundback, replik

Nu, ltl Wille Valve, är det inte att sätta ansvaret på mig. Det har jag tagit.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter

Fru talman! Äntligen livlig debatt, men jag kan inte sitta i den här salen och
acceptera att ltl Harry Jansson skyller på katolska kyrkan. Nu är det så att jag
råkar själv vara katolik och jag representerar 200 katoliker här på Åland. Betyder det att vi alla köper sex, utnyttjar våra barn osv? Det är en konstig
människosyn måste jag säga. Det är hemskt enkelt att vända ryggen och
skuldbelägga någon annan instans.
Katolska kyrkan består av en miljard anhängare. Det är en av de största organisationerna i världen. Det är klart att det finns rötägg även där. Men vi har
lyft fram det, vi försöker vara transparenta och vi arbetar hårt mot dessa saker.

48

Det finns lutheraner i Norden och många av de invånarna utnyttjar dessa
tjänster. Jag hör aldrig att det är lutherska kyrkans fel, så där var du på fel.
Tack.
Ltl Harry Jansson, replik

Ja, bästa ltl Sara Kemetter, jag är glad att jag med min lilla replik lyckades symbolisera den kollektiva skuldkänsla som din egen partikollega
lyckades göra vad gäller ifrågavarande konvention. På samma sätt kan
man generalisera.
Varför jag nämnde pedofiler och katolska kyrka är för att det är väl de
mest groteska händelser som vi har i vår omvärld som man har lagt i system. Vi kan nästan varje vecka ta del av nya pedofilnätverk som avslöjas, inte minst vad gäller katolska kyrkan. Det visar sig att en kyrka, en
gemenskap som ska värna om medborgarna, i decennier har tystat ner
och till och med köpt sin tystnad för att inte skada den egna kyrkans status. Det är en märklig värld vi lever i!
Talmannen
Härefter återgår vi till konventionen. Nu har alla fått svara.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är klart att det finns rötägg. Vi behöver bara lyfta
fram fotbollen och alla tränare. Där existerar et också pedofili och annat.
Det är fel att lyfta fram en så här stor instans i en sådan här diskussion.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. 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

Godkännande av avtalet med Mauritius om upplysningar i fråga om skatteärenden
Republikens presidents framställning (RP 9/2011-2012)
Efter att ha hört talmanskonferensen föreslår talmannen 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

Upphandling av miljövänliga fordon
Landskapsregeringens lagförslag (LF 9/2011-2012)
Efter att ha hört talmanskonferensen föreslår talmannen att också detta ärende remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Ltl Carina Aaltonen

Fru talman! Jag vill presentera en framställning som medför att kraven i lagstiftningen om offentlig upphandling skärps.
”Ett slag i luften” kommenterade Ålands Radio den här framställningen
när den blev offentlig i januari. Ett slag för bättre luftkvalitet menar EU. Ut49

släppen av skadliga luftföroreningar måste undvikas, förebyggas eller minskas. Det här är ett sätt att göra det på.
Förslaget hänger samman med nya EU-regler om upphandling av miljövänliga fordon och innebär att upphandlande myndigheter, då man köper eller leasar fordon eller då man ämnar köpa trafiktjänster, ska ta i beaktande
den energi- och miljöpåverkan som är kopplad till driften av ett fordon under
hela dess användningstid. Energi- och miljöpåverkan kan ges ett värde i
pengar som tas med vid utvärderingen av olika anbud. Det här förslaget gäller
upphandlingar över EU-tröskelvärdet, dvs. 200 000 euro.
Vilka berörs av detta? Det är myndigheter som vår egen förvaltning eller
t.ex. Mariehamns stad. Vi har talat med staden och de framför att detta förslag inte innebär någon förändring för dem eftersom de redan har detta med i
sin miljöpolicy och lätt också hanteras i en ny framtagen upphandlingsmall
som staden har tagit fram. Det är inte ofta som upphandling av nya fordon
utförs, vare sig av vår egen förvaltning eller av kommunerna.
För landskapsförvaltningen och trafikavdelningen i första hand så finns en
miljöpolicy också med i budgetdirektiven sedan 2010 fram tills idag. Där har
vi haft med att landskapsregeringen vid upphandling ska sträva efter att upphandla miljöanpassade varor och tjänster. Beträffande vägtransportfordon
bör man använda upphandlingsverktyg för rena och energieffektiva fordon.
Ordet "bör" kommer nu att bytas ut mot det lilla ordet "ska".
Kriterierna gäller inte längre endast den billigaste prislappen utan också
kvalitet, tekniska fördelar, estetik, funktion, miljöegenskaper och driftkostnader med mera kan tas med i beaktandet. Det är alltså helheten.
Vi är i tidsbrist med implementeringen av detta direktiv. En formell underrättelse har lämnats till regeringen från EU-kommissionen. Det innebär att vi
i brådskande ordning inte bara bör utan ska se till att vederbörliga lagändringar kommer på plats. Vi är inte ensamma om att vara sena. I riket trädde
denna lag i kraft för en dryg månad sedan.
Jag hoppas dock att finans- och näringsutskottet behandlar den här lagframställningen i prioriterad ordning just med tanke på att tidsfristen har
löpt ut. Tack.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Jag tycker att det är positivt att Åland också kan inhandla miljövänliga fordon. Nu nämndes EU-tröskelvärdet på 200 000. Det är i så
fall flera elbilar som behöver köpas in för att kunna komma över den
summan.
Jag har inte hittat hur man ska kunna räkna på den ekonomiska nyttan. Det är svårt att veta. Driften av en elbil består ju av ett batteri som
är uppladdningsbart och har en viss livslängd. Det kommer att vara en
avvägningsfråga. Vad kommer priset för ett nytt batteri att vara om fem
eller tio år när det behöver bytas ut? Har man haft de här tankarna?
Minister Carina Aaltonen, replik

Nej, vi har inte haft det till diskussion beträffande elbilar. Man måste
köpa in ganska många elbilar på en gång för att de ska omfattas av det
här direktivet.
Närmare bestämmelser om hur man ska beräkna miljökostnaderna
ska utfärdas genom en förordning av kommunikationsministeriet. Den
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förordningen har jag ännu inte tagit del av. Men det är kanske någonting
som utskottet kan titta på.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Jag sitter själv med i finans- och näringsutskottet. Vi har möjlighet att titta på de här bitarna närmare.
Jag fick information att man i Estland har börjat en utbyggnad av elnät för elbilar. De har satsat väldigt stort på det. Vi kan säkert även därifrån inhämta information om hur de har tänkt i den här frågan.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Det skulle vara ganska viktigt att vi också kommer i
gång på Åland med elstolpar och laddningsbara punkter och gärna på
väldigt attraktiva parkeringsplatsen, till exempel vid shoppingcenter
som byggs eller i centrala Mariehamn. Det här är någonting som man på
kommunal nivå också kan driva.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag tänkte föra in landskapsregeringens roll i det här
sammanhanget. När man en gång tar ett sådant här lagförslag så vill jag
hänvisa till en motion som vi hade angående klimatvänlig fordonspark
för landskapsregeringen. Den tjänstemannen som mycket föredömligt
jobbade med de här frågorna slutade och projektet att göra en fordonsplan kom av sig. Det var en utbytesplan och man skulle eventuellt införskaffa elbilar. Hur ser det ut med den frågan? Är det någonting som man
tänker ta upp och jobba med? Det ligger också lite i linje med det här
tänkandet.
Minister Carina Aaltonen, replik

Det här ligger på infrastrukturminister Thörnroos bord. Naturligtvis så
fortsätter samma linje som man tidigare har haft i den här frågan. Jag
misstänker att vi har sådana tider framför oss så att det inte handlar om
att införskaffa så väldigt mycket fordon överhuvudtaget till förvaltningen. Man gör vi det så är det tänkt att man då ska följa den här planen.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Man behöver inte heller köpa nya fordon. Det kan
också gälla att man använder egen bil och att man ser över reglerna när
bilen används och hela den biten. Det kanske man också skulle titta på i
miljösammanhang. Sedan kunde man titta lite närmare om det här är en
miljöfråga. Det kanske skulle vara en miljöhandläggare, som har kunskap inom det området, som också kikade lite på det här, att man samarbetar och inte drar för skarpa gränser i sådana här frågor.
Minister Carina Aaltonen, replik

Det stämmer. Miljöfrågorna spänner över alla avdelningar där har också
alla ett ansvar att minska till exempel på bilkörning. Så är det.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag tycker för min del att det inte är ett slag i luften, som något
media tydligen har sagt, när man inför lagstiftning med målsättning att
minska utsläppen också i fordonsparken. Det är det inte. Det är oerhört viktiga saker av miljömässigt orsaker. Men också av det faktum att om man
kvarstår en fordonspark som förbrukar fossila bränslen så kommer det att bli
en stor ekonomisk fråga i förlängningen. Jag för min del är övertygad om att
vi bara har sett början av vad de fossila bränslena kommer att kosta framöver.
Lagstiftning i rätt riktning är aldrig ett slag i luften. Sedan är det förstås en
besvikelse att det här gäller bara inköp över EU:s tröskelvärden. Det är en
annan historia som vi inte behöver ta upp nu, behovet av upphandlingslagstiftning också under EU:s tröskelvärden.
Det här kommer att påverka kommunerna också och förmodligen Mariehamns stad. Det är ju bra i större upphandlingar. För landskapsregeringens
del så finns ju, precis som ministern här sade, mycket av det här reglerat i interna dokument redan. Dels verkställighetsdokumenten i samband med budgetar ända sedan 2010, 2011 och 2012 samt också i den upphandlingshandbok med det nya gröna avsnittet som framställdes för något år sedan.
Liberalerna tycker att det är att gå i rätt riktning att ändå lagfästa det här
så att allting jobbar för att det går i rätt riktning i miljöfrågor.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att remittera ärendet till finansoch näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och
näringsutskottet.
Remiss
4

Tvärvillkorsövervakning
Landskapsregeringens lagförslag (LF 10/2011-2012)
Efter att ha hört talmanskonferensen föreslår talmannen att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Ltl Carina Aaltonen

Fru talman! Den här lagframställningen är ingen kioskvältare precis. Men innehållet är viktigt. Tvärvillkorsövervakning behövs för att garantera att de
jordbruksstöd som betalas ut också i verkligheten minskar jordbrukets miljöbelastning och för att försäkra oss om att trygga och säkra livsmedelsprodukter produceras och att inte djur far illa.
Alla vi har nytta av att jordbrukarna följer stödvillkoren. Eftersom så stor
del av jordbrukets omsättning består av stöd och bidrag är kraven på att medlen används på bästa sätt också höga.
Målet med tvärvillkoren är att vi ska få en renare miljö med större biologisk mångfald, att djuren som föds upp behandlas väl och att vi får renare
livsmedel. Ett syfte är också att säkerställa att åkrarna brukas och sköts enligt
god jordbrukshävd och också att åkrar som tas ur produktion hålls i gott
skick.
I praktiken handlar just den här framställningen om att flytta över en del
arbete från ÅMHM till landskapets jordbruksbyrå för att på så sätt förhopp-
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ningsvis minska på en del administration och att de som berörs, jordbrukarna, kan få färre besök av kontrollanter. Det berör cirka en procent jordbrukare som årligen väljs ut för att tillsynas så att man följer de 18 direktiv som
tillsammans kallas för tvärvillkor. Vi gör detta genom att foga till en ny 27a § i
lagen om miljöskydd och en ny § 1 under kapitel 8 i vattenlagen.
Tvärvillkoren är en förutsättning för erhållande av direkta stöd samt för
programperioden 2007-2013 få miljöstöd och kompensationsbidrag. Tvärvillkoren övervakas idag av ÅMHM, miljöbyrån, jordbruksbyrån och statens
ämbetsverk som bland annat har hand om registreringen av djur och urvalet
av de drygt en procent av gårdarna som ska tillsynas.
För närvarande har läget inte varit helt tillfredsställande när det gäller vilken myndighet som ska ansvara för tillsynen över bland annat grundvattendirektivet, nitratdirektivet samt slamdirektivet. Regeringen har nu för avsikt att
föra tillbaka övervakningsansvaret för dessa tre direktiv till jordbruksbyrån.
Redan innan ÅMHM bildades hade jordbruksbyrån hand om övervakningen
av alla direktiv och just dessa tre, grundvatten-, nitrat- och slamdirektiven
passar bättre in hos jordbruksbyrån än hos miljömyndigheten eftersom jordbruksbyrån redan idag övervakar drygt 5 procent av de gårdar som beviljats
kompensationsbidrag. Vi menar att man borde kunna utföra dessa övervakningar samtidigt. På så sätt sparar man både tid och resurser hos den jordbrukare som valts ut för kontroll men också hos myndigheten.
Jordbruksbyrån har redan idag hand om foderdirektivet och direktivet
som rör växtskyddsmedel.
Konsekvenser? Ja, vi ser en total ekonomisk vinst genom att göra dessa
administrativa förändringar. I tid kan det handla om en dryg veckas merarbete på jordbruksbyrån och motsvarande minskning hos ÅMHM.
För mig som miljöminister är det viktigaste att tvärvillkoren följs och att de
följs upp och att det här sköts på ett bra sätt.
Om man då som jordbrukare försummar att följa tvärvillkoren kan det och
ska det få ekonomiska konsekvenser. De påföljder som bestäms på basis av
försummelserna beror på hur omfattande och allvarlig försummelsen var, hur
länge den varade och hur många gånger den upprepades och hur avsiktlig
den var. Påföljden av försummelsen är en 1-5 procentig minskning av alla direkta stöd som helt finansieras av EU samt av miljöstöd och kompensationsbidrag som jordbrukaren erhåller för programperioden 2007-2013. Påföljden
är i regel tre procent. Om försummelsen varit upprepad är påföljden i allmänhet trefaldig. När försummelsen anses vara avsiktlig, kan påföljden vara
15-100 procent, men i regel är påföljden 20 procent vid avsiktliga fall. Vid
mycket allvarliga försummelser kan jordbrukaren stängas ute från stödsystemet i ett eller flera år.
Jag har ingen statistik över hur de åländska jordbrukarna sköter sig, men
min uppfattning är att det är relativt ovanligt med avdrag för försummelser.
Vill man veta mer om tvärvillkoren och hur de ska följas så kommer det
snart ut en guide, en handledning som informerar jordbrukarna om hur man
ska göra för att på bästa sätt följa och uppfylla dessa 18 olika direktiv och vi
har anpassat guiden till den åländska lagstiftningen. Det här är någonting
som borde ha funnits redan tidigare, men nu är det alltså på gång.
Jag vill avsluta med att konstatera att vi inte har analyserat de miljömässiga konsekvenserna i den här lagframställningen. Men hela lagframställningen bygger ju på att skydda miljön från förorening, att förbättra djurhållning53

en och se till att vattenkvaliteten inte försämras. Visst hajade jag till lite när
jag insåg att vi inte hade med de miljömässiga konsekvenserna för det här
lagförslaget.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Tvärvillkoren som stipulerar vilka regler jordbrukarna måste följa
för att få jordbruksstöd är omfattande. Det handlar både om EU-lagstiftning
och om egen lagstiftning som måste följas.
Av lagförslaget framgår tydligt hur många olika lagstiftningsområden som
måste beaktas. Förändringen i lagstiftningen innebär att delar av tillsynen av
tvärvillkoren flyttas från ÅMHM till landskapsregeringen.
I en av vågskålen har vi byråkrati och merarbete för jordbrukarna. Men det
handlar om skattepengar, därför är det viktigt att det här övervakas. I andra
vågskålen har vi konsumenterna, konsumenternas makt och konsumenternas
rätt till information. Vi vet att det dagligdags rapporteras om missförhållanden i unionen. Det handlar om djurskydd, djurtransporter, ren mat fri från
smittor och rent vatten. Det är alltså ofrånkomligt att ha fungerande tvärvillkor.
Det handlar om att effektivisera och göra det lite mindre byråkratiskt. Det
är tre enheter, tre myndigheter som är inblandade idag, som vi hörde av miljöministern. Det är ÅMHM, landskapsregeringen och statens ämbetsverk.
Överlag ska tillsyn vara 1/3 kontrollerade och 2/3 stödjande.
Under förra mandatperioden hade jag en ingående diskussion med en
jordbrukare om tillsynen. När hans verksamhets synades kom alla tre myndigheter samtidigt. Han upplevde det som mycket positivt. Han kunde ställa
frågor och föra diskussion. Han behövde bara avsätta några timmar för den
omfattande kontrollen vid ett tillfälle i stället för att försöka pussla ihop tre
olika tillfällen vid tre olika tidpunkter.
Som miljöministern påpekade så tror jag att det här kan ha positiva inverkan på miljön. Det blir effektivare. Det är en och samma myndighet som ska
övervaka flera frågor. Därmed är det lättare att ha ett helhetstänkande och få
en helhetssyn av frågorna. Jag tror att det kan ha en liten positiv inverkan på
miljön. I och med att arbetet också effektiviseras så kanske det finns utrymme för tillsyn av flera jordbrukare.
Liberalerna har varit med initialt i lagberedningen. Lagen var nästan färdig
när vi avgick. Vi tillstyrker förslaget om tvärvillkorsövervakning. Tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Jag tackar för stödet för den här lagframställningen.
Jag vill också komma med ett påpekande, även om vi nu försöker föra
samman administrationen och minska på byråkratin så kommer det nog
inte att innebära flera gårdar kommer att kontrolleras, eftersom det står
i lagstiftningen att ungefär en procent av gårdarna ska kontrolleras varje
år. Även om vi frigör utrymme hos våra myndigheter så kommer det inte
att innebära mera kontroller av gårdarna.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Om jag förstår saken rätt så är en procent minimum, en procent måste
vi uppfylla. Visst, det handlar fortfarande om väldigt mycket skattepengar. Jag hoppas att man ska kunna få möjlighet till mera tillsyn.
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Den unga jordbrukare som jag pratade med under den förra mandatperioden upplevde det som positivt. Han kände ett stöd i sin verksamhet
och kunde diskutera och ställa frågor. Man behöver inte heller se tillsynen som någonting väldigt negativt. Som sagt var, 1/3 kontrollerande
och 2/3 stödjande.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Just biten 2/3 stödjande försöker vi sikta in oss på nu så att
vi får fram en handbok som kan förklara ingående hur man ska tolka
dessa 18 direktiv och vad en jordbrukare ska tänka på för att uppfylla
tvärvillkoren. Jag tycker att det är en viktig del som vi nu får på plats.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Första behandling
5

Små eldrivna fordon
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 11/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2011-2012)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Tack, fru talman! Värderade kollegor, ”en sak ska ni ha klar för er, fordon
som kan framföras på andra sätt än dragna av hästar kommer aldrig att färdas på jordens yta.” Jaja, högre hastighet än 20 km/h, Vad blir härnäst? Ska
vi flyga till månen också?”
Jag tar mig friheten, fru talman, att börja presentationen av finans- och
näringsutskottets betänkande kring lagförslaget om små eldrivna fordon med
en kort historisk tillbakablick. För det är inte första gången som lagstiftare
haft att göra med nya situationer när det gäller trafik och transporter. Knappast sista heller. Förändringarna i vår vardag tenderar att komma allt oftare i
takt med allt påhittigare uppfinnare. Och som bekant går entreprenörerna
alltid steget före lagstiftarna enligt ungefär samma princip som att barn inte
alltid ska göra som föräldrarna säger. De ska göra mer och bättre. Bland annat därför är det i det här fallet mer framåt inriktat att säga ja till lagförslaget
än att säga nej.
Utskottet har alltså behandlat förslaget till ny lag beträffande små eldrivna
fordon. I praktiken innebär förslaget att en cykel inte längre bara är en cykel,
sådan vi betraktat den hittills. En cykel blir också, såvitt förslaget godkänns,
ett så kallat batteridrivet balansfordon med gyroteknik. Detta kan möjligen
förorsaka höjda ögonbryn i den dagliga trafikbilden och troligen skapa vissa
förvecklingar i förhållande till andra trafikanter, åtminstone till en början.
Det kan också skapa förutsättningar för en ny form av upplevelser längs med
våra vackra åländska vägar och väl utbyggda cykelvägar. Mot bakgrund av
den hårda konkurrens från omvärlden som turist-Åland har att tampas med,
är nya idéer hjärtligt välkomna!
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Är det alltså möjligt att ge utrymme för dessa nya farkoster i den åländska
trafikbilden? Är det rimligt att mot bakgrund av den snabba handläggningen
av detta lagförslag göra det redan denna sommar eller ska vi vänta tills lagstiftarna i Finland hinner se över den mer övergripande lagstiftningen? Dessa
nya fordon täcks nämligen inte in i den finländska lag som vi på Åland använder som blankettlag. Det kan man tycka är en brist. I Sverige och i många
andra länder är till exempel dessa nya balansfordon tillåtna i trafiken. I Sverige definieras de som cyklar.
Utskottet har enhälligt ansett att fördelarna med lagförslaget uppväger
nackdelarna, särskilt efter vissa huvudsakligen kosmetiska förändringar i lagtexten. Vi måste dock påpeka att beredningen av lagförslaget lämnar en del
att önska. Ålands polismyndighet fick väldigt lite tid på sig att komma med
sina synpunkter och till exempel landskapets trafiksäkerhetskonsulent hördes
inte alls i beredningen. Utskottet har dock förutom de båda även hört såväl
försäkringsbolag som handikapprörelsen och en representant för Södermalmspolisen i Stockholm.
När det gäller den eventuella nyttan för rörelsehindrade är den kanske inte
viktigast av allt även om det inte kan uteslutas att så kallade batteridrivna balansfordon med gyroteknik även kan underlätta vardagen för dem. Tekniken
med vilken fordonen framförs kräver dock god balans och huvudsakligen
fungerande fysik.
När det gäller polisens förhållande till fordonet, alltså cykeln, kan det säkert finnas utmaningar, men också möjligheter. Till exempel Södermalmspolisen står i beråd att införskaffa de aktuella fordonen och ser stor potential i
att använda dem i samband med patrullering. Själv kan jag tycka att det vore
underbart att se poliser i nya åländska uniformer patrullera på stadens gator
med hjälp av detta fordon. Så skapar man en unik profil som kan bära långt.
Det aktuella fordonet är dessutom långt ifrån ovanligt hos ordningsmakten
på andra ställen i vår värld.
Avslutningsvis. Möjligheten att klassa dessa batteridrivna balansfordon
med gyroteknik som en cykel gör det möjligt att redan till sommarens turistsäsong erbjuda våra besökare, och nyfikna ålänningar såklart, en ny upplevelse. Det är bra och nödvändigt. Det kan finnas utmaningar som vi i utskottet inte kunnat förutse men vi är övertygade om att de är hanterliga. När det
gäller säkerheten ska den så kallade cykeln betraktas som just en cykel med
allt vad det innebär i form av belysning, reflexer och annat. Själva framförandet av fordonet är dock troligen till sin natur betydligt säkrare än att cykla på
en så kallad traditionell velociped.
Med hänvisning till det sagda och med några smärre förändringar i lagtexten föreslår finans- och näringsutskottet att lagförslag nr 8/2011-2012 kan
antas. Tack för ordet.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag delar ltl Peterssons åsikt i det här ärendet att det är en
bra sak. Man kan säga att det är lite av en kul grej.
I anförandet reflekterade jag över att det var intressant att man också
koncentrerade sig ganska mycket på de funktionshindrade, vilket noterades också tidigare i samband med remissen. Det brukar i allmänhet
inte vara så attraktivt. Men jag noterade det.
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Jag begärde replik för att ltl Pettersson var inne på detta med balans.
Det här är nu bara en sakfråga men i betänkandet står om användningsmöjligheter angående rullstolsbundna, att man kan anpassa fordonen till rullstolsburna. Jag skulle vilja ha lite närmare förklaring till det.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! Vi får väl säga att vi inte fäste väldigt stort avseende
vid just anpassningen till handikappade. Men vi hörde handikappförbundet som berättade att det finns firmor idag som anpassar dessa
gyrodrivna balansfordon till handikappade. Mer detaljer än så är jag
rädd för att jag inte kan belysa.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag ber att få tacka utskottets ordförande och hela utskottet för
ett väl genomfört värv. Jag ser att ni har haft många höranden. Jag har
förstått att ni verkligen har satt er in i sakfrågorna.
Landskapsregeringen tar till sig av den kritik som fanns i ordförandes
anförande. Det är inte okej angående frågeställningarna kring polisens
höranden i sak. Den kritiken tar vi med oss. Jag kan garantera att det
inte kommer att ske igen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa

Fru talman! Landskapsregeringen föreslår i sitt lagförslag nr 8/2011-2012 att
fordonslagen 19 § 1 mom. på Åland får en liberalare tolkning av begreppet
”cykel”, genom att inkludera eldrivna balansfordon, på vardagsspråk kallat
Segway, i begreppet cykel eller velociped som här nämndes.
I Sverige ändrades lagen om trafikdefinitioner redan den 1 oktober 2010,
där ordet cykel fick en vidare definition i samband med Segways.
I Finland saknas fortfarande en dylik definition av cykel i lagstiftningen.
Man kan ju fråga sig varför vi inte på Åland definierar Segway som moped, då
det ändå är fråga om ett eldrivet fordon? Svaret är enkelt: Fordonet i sig uppfyller inte de tekniska kraven i landskapsförordningen om fordonsdefinitioner för moped. Så vill vi ha detta fordon ut i den åländska trafiken är den enda
möjligheten att klassa förflyttningsfordonet som ”cykel”, vilket själva lagförslaget går ut på.
Genom att denna fordonstyp inte uppfyller de tekniska kraven som ställs
på moped kan Segway därför inte heller försäkras eller registreras.
Jag vill också uppmärksamma er på att på Åland är det inget krav på att
använda cykelhjälm och därför behöver inte de som kör Segway här göra det
heller. I Finland är det lag på att alla måste använda cykelhjälm och i Sverige
får inte Segway framföras utan hjälm om man är under 15 år. Även tillverkaren av balansfordon rekommenderar användande av hjälm, vilket vi på Åland
också behöver uppmuntra till eller eventuellt lagstifta i ett senare skede att
exempelvis indela cykeln i olika kategorier såsom i Sverige.
Vi bör också komma ihåg att den nu föreslagna klassificeringen av detta
eldrivna fordon innebär att trafikbrottslagen för landskapet Åland 4 § rattfyl57

leri och 5 § grov rattfylleri inte går att tillämpa vid framförandet av detta eldrivna fordon som vi i folkmun kallar Segway.
Jag hade också i mitt anförande tänkt framföra lite kritik till landskapsregeringen, men jag avstår för det var i princip samma ord som ltl Pettersson
nämnde och vi fick redan en förklaring på det.
Om ändringen av fordonslagen antas kommer detta motordrivna fordon
att klassas som cykel på Åland, vilket innebär för den som framför fordonet
en frihet under ansvar bland övriga i trafiken.
Inom fotbollen gäller för domarna devisen ”hellre fria än fälla” om man är
osäker på om spelaren verkligen är offside eller inte. Ingen av oss i denna sal
kan idag med säkerhet veta vad denna ändring av fordonslagen kommer att få
för konsekvenser vad gäller trafiksäkerheten på Åland.
Vi har erfarit att det för tillfället finns 5-6 Segways på Åland. Vi har erfarit
att polisen i Stockholm har sett en Segway i trafiken sedan lagen tillkom i oktober 2010.
Därför tycker vi från liberalerna att spelet kan gå vidare med denna ändring av fordonslagens 19 § 1 mom. Men om trafiksäkerheten blir lidande förutsätter vi från liberalernas sida att vi flaggar av för offside och ser över lagstiftningen igen. Tack, fru Talman.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det är vissa saker som jag också reagerade mot när det
gäller den här lagstiftningen. Man kan inte vara emot allt och förbjuda
allt som är roligt. Hjälmtvånget tycker jag är intressant. Tycker ltl
Asumaa att det borde vara hjälmtvång för samtliga här på Åland, att alla
i trafiken borde ha hjälm? Jag har tidigare, när jag var i opposition, motionerat för det här. Jag tycker att det är helt okej med den formuleringen
som man har Finland, man har skjutit in ”i allmänhet” vilket betyder att
det inte går att bötfälla. Den som kör Segway utan hjälm i Finland kan
inte heller bötfällas utan det är bara en markering.
Ltl Tony Asumaa, replik

Vad gäller hjälm så har vi den lagstiftning som vi har på Åland idag. Att
bära hjälm är aldrig till skada. Säkert skulle det underlätta för alla.
Kanske klassificering av cykeln hellre skulle vara på sin plats.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! På något sätt tycker jag att det här ärendets proportioner inte är
rimliga till effekten av den här lagstiftningen. Det finns många som har framställt det här som någon stor turistinsats och näringslivsinsats. Det återstår
väl att se. Vi har sett vattencyklar och alla möjliga fordon som skulle användas inom turistnäringen. De har väl förekommit en sommar och sedan har de
försvunnit mer eller mindre. De enda cyklarna som år ut och år in troget används av besökare är vanliga tvåhjuliga cyklar som tydligen är väldigt populära och ganska oslagbara.
Det som jag genuint har tyckt ganska illa om i den här beredningen är att
de som har pratat för det här har ganska friskt har använt sig av personer
med funktionsnedsättningar och personer med olika sjukdomar. Regeringen
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talar om att det finns en nytta med dessa fordon för personer med funktionshinder och att det skulle vara ett alternativ till rullstol eller färdtjänst. Jag
tycker närmast det är övertramp. Sedan har man talat om; ”på sikt kan hemvårdens insatser möjligen minska något eftersom behovet av hjälp för personer som har svårt att förflytta sig kan bli mindre.” Det här skulle vara i
stället för färdtjänst. Här i staden skulle vi se mängder av äldre personer som
snurrar runt på Segways och både hemtjänsten skulle bli billigare och allt
skulle ställas till rätta med den här apparaten. Jag hade hoppats att finansoch näringsutskottet något skulle ha sansat sig, men här drivs på ännu mera
in absurdum. De har erfarit att fordonen skulle gynna personer som har svårt
att gå långa sträckor och personer som har problem med andning vid fysisk
ansträngning, t.ex. personer med astma och lungsjuka. Har man frågat en
enda människa med de här problemen om de överhuvudtaget har reflekterat
över att skaffa sig en Segway? Sedan kommer det mera om funktionshindrade
och att man skulle ha möjlighet att använda den här fordonstypen. De har erfarit att Segways kan anpassas till rullstolsbundna. Jag tycker att det har gått
för långt i det här ärendet. Inte har jag någonting emot själva saken, men det
är lite som att ändamålet helgar medlen. Det hade nog räckt med sakliga påståenden att det finns ett intresse att använda de här inom näringslivet, framförallt inom turistbranschen. Det borde väl ha räckt, tycker jag. Tack, fru talman.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag håller med om det här. Döm om liberalernas förvåning
då vi i utskottet kunde konstatera att landskapsregeringen inte har hört
någon av de här parterna innan man formulerade sig på det sättet som
man gjorde i lagförslaget.
Utskottet har däremot hört parterna inför varenda skrivning som
finns här. Vi har faktiskt kunnat konstatera under hörande att människor med andningsproblem i viss mån möjligen ibland kan ha nytta av
det här fordonet. Vi har enbart skrivit det som de sakkunniga har sagt.
Vi har gjort bedömningen utifrån hörandena. Vi kunde konstatera att
landskapsregeringen hade gjort bedömningen utifrån sin egen kunskap i
landskapsregeringens plenisal.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Jag avstår och håller med ltl Perämaa i hans förklaringar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Som ett delvis svar på det här så har vi faktiskt hört
handikappförbundet. Det finns alltså fördelar för vissa funktionshindrade grupper. Om man har astma kan man ta sig fram lite lättare om
man har en Segway att åka på. Det förstår man nog också om man tänker efter lite grann. Vi fått ta del av sakkunniga att det också finns möjligheter för strokedrabbade och för rullstolsburna. Det finns ett företag i
Sverige som heter Hedemora Anpassning. Vi har sett bilder på hur for59

donen ser ut, man har en stol på en Segway. Det fungerar alldeles utmärkt. Flera har faktiskt fått möjlighet att utnyttja det här fordonet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Under remissdebatten var det nästan en liten halleluja
stämning. Det var nog en hafsig framställning. Det är ju ltl Sundbacks
egen regering som har lämnat fram den. Det var skönt att höra lite kritik.
Ltl Barbro Sundback, replik

Efter att ha läst det här betänkandet så tänkte jag att detta ändå inte
skulle vara huvudtyngdpunkten i betänkandet. För mig känns det lite
som att man utnyttjar svaga grupper. Det borde ha räckt hela vägen och
där tycker jag att vi alla bär ett ansvar.
Det här med hemtjänsten har utskottet ändå avstått från att närmare
utreda och det är jag väldigt tacksam för.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av
fordonslagen för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
6

Produktion av genetiskt modifierade växter
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2011-2012)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Christian Beijar

Tack, fru talman! Den tidigare landskapsregeringens lagförslag till lagtinget
om produktion av genetiskt modifierade växter, populärt kallat GMO-lagen,
väckte mycket debatt och diskussion när den debatterades senaste höst här i
lagtinget. Social- och miljöutskottet har haft ett drygt arbete att behandla lagförslaget, dels med tanke på lagförslagets innehåll och dess svårighetsgrad
och ganska många tekniska justeringar.
Nu har vi som man säger kommit till vägs ände och utskottet föreslår att
lagförslaget antas med de ändringar som föreslås i betänkandet som bl.a. innebär att skyddsavstånden till biodlingar, naturskyddsområden och Natura
2000-områden utökas och att biodlare ska ha rätt till ersättning för skada
som orsakats till följd av genetiskt modifierade grödor.
Till betänkandet har utskottsmedlemmen Torsten Sundblom bifogat en reservation som han själv ges möjlighet att senare presentera.
Utskottet konstaterar bl.a. i den allmänna motiveringen att med genetisk
modifiering avses att levande organismen arvsmassa förändras och föränd-
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ringen har vanligen uppstått genom att en främmande gen introduceras i
organismen. Den nya genen leder till produktion av ett protein som sedan
kan leda till att växten får en förändrad egenskap. Den genetisk förändrade
organismen kallas en GMO. När GMO odlas kommersiellt finns en potentiell
risk för att GMO sprids, dvs. genspridning. När en främmande art, population eller genotyp sprids kan detta leda till ekologiska och genetiska förändringar i naturen. Konsekvenserna och riskerna som är förknippade med
genspridning beror på många faktorer, såsom vilken art det är fråga om och
ekosystemets känslighet. Följderna är därför svåra att beräkna och förutse.
Generellt kan sägas att spridning av främmande arter och gener kan leda till
förlust av genetisk variation, sänkt överlevnads- och reproduktionsförmåga
och i vissa fall utdöenden. Det är också möjligt att nya gener resulterar i tidigare inte observerade ekologiska effekter. Inom jordbruket kan genspridningen orsaka genetisk nedsmutsning av konventionella eller ekologiska odlingar, vilket medför praktiska och ekonomiska problem för jordbrukare som
inte vill eller får ha inblandning av GMO i sin skörd. Utskottet konstaterar att
föreliggande lagförslags huvudsakliga syfte är att reglera under vilka förutsättningar GMO får odlas i landskapet så att GMO inte sprids. Andra bestämmelser i lagförslaget avser att reglera hur en skada ska ersättas när försiktighetsåtgärderna varit otillräckliga.
I samhällsdebatten har det förekommit krav på att bl.a. förbjuda GMOodling, men utskottet noterar att det inte idag är möjligt utan landskapet är
tillsvidare skyldig att följa EU- beslut. Det lagförslag som nu behandlas baseras på en rekommendation som Europeiska kommissionen antog 2010 med
riktlinjer för utarbetandet av nationella samexistensåtgärder för att undvika
oavsiktlig förekomst av genetiskt modifierade organismer i konventionella
och ekologiska grödor.
Eftersom det idag saknas bestämmelser om förutsättningarna för odling av
GMO-grödor finns det enligt lag inte några hinder mot att inleda odling av
GMO-grödor i landskapet. En GMO-odling behöver inte anmälas till vare sig
landskapsregeringen eller till jordbrukare som odlar på angränsande marker.
Mot den bakgrunden anser utskottet att det finns ett behov att anta den föreslagna lagstiftningen.
Den föreslagna lagen ska tillämpas på all odling av godkända GMO-sorter,
oavsett var odlingen bedrivs och om den bedrivs i näringsverksamhet eller
son hobbyodling. En verksamhetsidkare är enligt lagförslaget en fysisk eller
juridisk person som i sin näringsverksamhet eller annars odlar genetiskt modifierat växtmaterial. Enligt förslaget omfattas odling på åker, annan mark eller växthusareal, en gårds driftscentrum och i området i omedelbar anslutning till dessa. Lagens bestämmelser om t.ex. anmälan och skyddsavstånd ska
därför tillämpas vid all odling av genetiskt modifierat växtmaterial.
Fru talman! Just skyddsavstånd till andra odlingar har varit en fråga som
engagerat allmänhet och framförallt odlare och biodlare. Till biodlarna återkommer jag lite senare i mitt anförande.
Utskottet stöder landskapsregeringens förslag om olika avstånd mellan en
GMO-odling och en konventionell odling respektive en GMO-odling och en
ekologisk odling. Om en produkt innehåller mindre än 0,9 procent genmodifierat växtmaterial behöver inte produkten märkas som genmodifierad. Motsvarande är inte tillåtet för ekologiskodling där nolltolerans gäller. Mot denna
bakgrund anser utskottet att ett större skyddsavstånd till ekologiska odlingar
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är motiverat. Det är också motiverat att ersätta en ekologisk odlare för inkomstbortfall när spridning eller inblandning i dennas odling lett till att åkerskiften under viss tid inte kan användas för ekologisk odling.
Utskottet föreslår att skyddsavståndet mellan en GMO-odling och ett naturskyddsområde höjs från 2 000 meter till 3 000 meter. Detta efter att ha
inhämtat uppgifter från Naturvårdsverket som härrör från en omfattande
forskning som bedrivs om genmanipulerad raps.
Utskottet har på olika sätt erfarit att bland biodlarna finn en stark oro för
odling av GMO. Det har framförts att bin kan bli skadade av genetiskt modifierade växter, särskilt GMO-växter som gjorts resistenta mot insekter. Bland
biodlarna finns det också en oro för att pollen från GMO-växter skulle kunna
orsaka problem med honungen. Om man betänker att biodlingen som sådan
har stor ekonomisk betydelse för näringar som frukt och bärodling är det viktigt att värna och skydda biodlarnäringen från bl.a. kontakten med GMOväxter. Utskottet har också tagit del av riksdagens miljöutskotts utlåtande till
jord- och skogsbruksutskottet om regeringens proposition med förslag till lag
om produktion av genetiskt modifierade växter. I utlåtandet framgår att det
inte får förekomma genetiskt modifierade grödor i närheten av biodlingar enligt gällande regler om ekologisk odling i Finland.
När det gäller de skyddsavstånd som landskapsregeringen föreslår har utskottet erfarit att de är otillräckliga. Aktuell forskning från 2000-talet och lokal erfarenhet visar att bin kan färdas betydligt längre sträckor i sitt sökande
efter nektar än de skyddsavstånd som nu föreslås. Utskottet har tagit del av
forskningsartiklar från bl.a. universitet i Sheffield i Storbritannien i vilka det
kartläggs hur långt som bin kan färdas i sökande efter föda. I den aktuella
undersökningen flög vissa bin upp till 9 500 meter från bikupan. Även i landskapet har binas förmåga att förflytta sig dokumenterats. En biodlare har
uppmätt att en bisvärm vid ett tillfälle förflyttade sig 7 000 meter. I allmänhet förflyttar sig bina inom en radie om 1000 meter från bikupan.
Med hänvisning till det som framkommit anser utskottet att ett skyddsavstånd om 3 000 meter mellan en GMO-odling och ett bisamhälle är ett minimum som inte bör underskridas. Landskapsregeringens förslag var 2 000
meter, vilket utskottet ansåg vara för kort sträcka.
I sammanhanget har också betonats att biodlarna aktivt arbetat för att få
Åland erkänt som ett varroafritt område. Det är sedan tidigare känt att landskapet tillsammans med Australien tillhör de få områden i världen där
varroakvalster inte förekommer. Ett kvalster som parasiterar på bin. Ett
varroafritt Åland skulle medföra att biodlarna förutom honung skulle kunna
bedriva avel och exportera bin. Myndigheter är inkopplade och har ör avsikt
avser att ansöka hos Europeiska kommissionen om att landskapet ska beviljas ställning som varroafritt område.
Slutligen föreslår utskottet några ändringsförslag för att skydda biodlingen
på Åland. Lagförslaget föreslås kompletterad med att verksamhetsidkare som
avser att odla GMO-grödor bör vara skyldiga att meddela biodlare och biodlarnas intresseorganisation före en GMO-odling inleds. Ytterligare föreslås att
biodlare ska vara berättigad till ersättning för skada till följd av att skyddsavstånd eller att andra skyddsbestämmelser inte följts.
Fru talman! Slutligen vill jag anföra en rättelse. Under rubriken: Ärendets
behandling har ett namn från ett hörande fallit bort. Utskottet har hört pro-
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fessor Ingemar Fries vid Sveriges lantbruksuniversitet. Jag ber att få det antecknat till protokollet. Tack, fru Talman.
Talmannen
Den anförda rättelsen är antecknad.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Den här lagen har framförallt kommit till för att det
finns en stor oro för GMO. Jag var själv med och tog fram lagen.
Utskottet har gjort ett jättebra arbete. Jag har inget att anföra mot det
som utskottsordförande här har framfört. Jag håller med om allt.
Men jag har en fråga som jag är lite orolig för. Det gäller ändringen av
skyddsavstånden. När det här bereddes och när vi diskuterade det i den
förra landskapsregeringen så fanns den här gränsen. Hur långt vågar vi
gå för att den ska klara av en notering och då stannade vi på 2 000 meter. Nu har gränsen höjts med 50 procent. Då måste man kunna grunda
det på väldigt bra vetenskaplig forskning. Ordförande berättade lite om
det. Jag vill att ordförande utvecklar det lite till så att vi inte missar
alltihop bara på grund av en sådan sak. Därför satt vi 2 000 meter även
om jag jättegärna skulle ha velat sätta 5 kilometer.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Det här är en fråga som utskottet har diskuterat väldigt
mycket. Det som man utgick ifrån, och som det bland annat fanns önskemål om, var 5 000 meter. Det förekom mycket i diskussionen. Utskottet har haft en lång ingående diskussion om skyddsavståndet, vilket säkert också de övriga utskottsmedlemmarna kan intyga. Det är som ltl
Eliasson säger, det innebär naturligtvis ett risktagande att förlänga
skyddsavståndet till 3 000 meter. Från den forskning och information
som vi har fått så tycker vi att det finns motiv för att kunna förlänga det
till 3 000 meter.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag vet att ni har diskuterat det väldigt ingående och
av ni har hört många. Jag hoppas att ni är inne på rätt spår. Jag vill sätta
upp ett varningens finger för att man inte går och tappar hela lagen så
att den inte godkänns, bara för att man har gjort det här. Som lagen är
utformad idag, med 2 000 meter, så innebär det ett bra medel för att
uppfylla de mål som vi har när vi inte får förbjuda det. Men jag hoppas
att utskottet har rätt. Jag motsätter mig inte det, men jag ville framföra
det här.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag har egentligen inte så mycket mera att anföra än det
som jag har sagt tidigare. Jag tycker ändå det är viktigt att lagtinget, när
det gäller en sådan här viktig fråga som berör våra medborgare, faktiskt
också tillvaratar de intressen som de facto finns i det här fallet. Det kan
också vetenskapligt påvisas att så är fallet. Att det sedan också förkommer en diskussion i Europa även om totalförbud av GMO gör ju också
att man stärks ytterligare i de här tankarna att man faktiskt behöver
skapa goda förutsättningar för att undvika GMO.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Fru talman! I social- och miljöutskottets betänkande finns ett utlåtande
från finans- och näringsutskottet gällande ett ekonomiskt perspektiv.
Ett enhälligt finans- och näringsutskott föreslår i sitt utlåtande bl.a. att
social- och miljöutskottet överväger ett civilrättsligt ersättningssystem
utan landskapets inblandning i ersättningsfrågan. Hur kommer det sig
att social- och miljöutskottet inte överhuvudtaget har beaktat vad finans- och näringsutskottet har skrivit i sitt utlåtande gällande den här
ersättningsfrågan?
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Som framgår i betänkandet så finns det också en reservation av Torsten Sundblom i det här ärendet som rör ltl Asumaas inlägg.
Vi har diskuterat det här. I paragrafen om ersättning skriver man att
man kan, man behöver inte, men landskapet kan inta budgetmedel för
det här. Majoritetens uppfattning är att om man tar bort den här paragrafen angående ersättning så försvinner rättsskyddet och det blir
mycket mer otryggt för näringsidkarna.
Ltl Tony Asumaa, replik

Fru talman! Då är tolkningen den att landskapet kan ersätta men behöver inte ersätta eventuell skada.
Ltl Christian Beijar, replik

Ja, så kan man uppfatta tolkningen. Det viktiga i det här sammanhanget
är att man får ett lagstöd i lagen för att om möjligt, om man anser det
nödvändigt, också kunna betala ut ersättning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Min fråga gäller också kapitel 6, ersättning för skada
där ett rättsligt förhållande mellan verksamhetsidkare och grannar regleras på det sätt som utskottet nu föreslår att ska bli lagstiftning. Det
rättsområdet gäller huvudsakligen det som i juridiken kallas för obligationsrätt. Det är en angelägenhet där riksdagen har behörighet. Om man
igen diskuterar det i termer av att det handlar om rätt till skadestånd för
en odlare gentemot landskapet så kan det hända att man håller sig inom
behörighetsgränserna. I likhet med kollegan Eliasson är jag också lite
oroad för den här typen av lagstiftning. Har utskottet överhuvudtaget filosoferat över den här frågan? Är man inom behörigheten nu eller borde
man ha följt finans- och näringsutskottets förslag om en strikt civilrättslig reglering?
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Om jag inte missminner mig så har inte utskottet diskuterats huruvida det går ut över behörigheten. Det har vi inte diskuterat. Vi
upplever att de här personerna, som det är frågan om, också skulle ha
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samma rätt till ersättning såsom jordbrukare har rätt till skördeskadeersättning. Det finns ju också stipulerat i lagstiftningen. Därför tycker vi
att det skulle vara viktigt att få in att man har motsvarande stöd också i
den här lagen för att eventuellt kunna betala ut ersättning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Jag vill tacka utskottet och utskottets ordförande för
ett verkligt gediget arbete beträffande den här lagframställningen.
När vi debatterade GMO-lagen i november så hörde jag till dem som
yrkade på ett utökat skyddsavstånd i synnerhet beträffande avstånden
mellan bisamhällen och GMO-odlingar. Jag är glad över att man i utskottet har hörsammat det här önskemålet och att man har utökat avståndet till 3 000 meter. Det är en förbättring som jag ser det. 3 000
meter torde också vara det skyddsavstånd som användes i EU-domen
mellan Karl Heinz Bablok och Bayern den 6 september 2011 eller 10 000
kvadratkilometer. Jag ser att det här är ett mycket bra framsteg och jag
hoppas på en fin fortsättning för den här lagframställningen.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag får på social- och miljöutskottets vägnar tacka för de
ampla lovorden från social- och miljöministern.
Minister Carina Aaltonen, replik

Jag ser utskottets betänkande som ett klart ställningstagande dels från
den förra regeringen, från den nuvarande regeringen men också från ett
samlat parlament, som kvarstår vid sin linje att GMO-grödor inte ska
odlas på Åland. Det här betänkandet stärker den uppfattningen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Social- och miljöutskottet har då inte beaktat finans- och
näringsutskottet utlåtande, precis som här tidigare sades. Finans- och
näringsutskottet har förstås gjort en näringspolitisk bedömning och en
ekonomiskpolitisk bedömning när man har sagt att man ska stå som
mellanhand för att kunna ersätta jordbrukare och aktörer som kan
hamna i tvist med varandra. Normalsituationen i samhället är0 att landskapet inte står emellan och betalar om två parter är i tvist med
varandra. Det kostar rimligtvis förvaltningen att stå som mellanhand.
Det kostar pengar som man eventuellt betalar ut men det ska också beredas och hanteras. Någon bedömning av det här torde väl ändå socialoch miljöutskottet ha gjort och diskuterat i varje fall. Det krävs nog ett
lite precisare svar till varför man överhuvudtaget inte har beaktat finans- och näringsutskottets goda utlåtande.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Ltl Perämaa säger att det ena och det andra krävs. Man har
naturligtvis rätt att tycka så. Det som vi har diskuterat i utskottet är ju
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närmast frågan om rättsskydd, rättsskydd för att få möjlighet till ersättning. Det är det som vi har utgått ifrån. Sedan har vi inte kunnat beräkna eventuella kostnader. Som jag tidigare har betonat så skriver vi att
det är frågan om att kunna, landskapsregeringen måste inte betala ut ersättning, men man kan göra det. Vi anser också att det är viktigt att de
berörda har ett sådant rättsskydd så att de har möjlighet att få ersättning om man gör den bedömningen.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag förstår inte helheten här. Ligger inte själva rättsskyddet
i att vi stiftar en lag som förbjuder någon att sprida de här grödorna på
det här sättet? Det är väl det som är själva rättsskyddet, det blir olagligt.
Normalt hanteras sedan sådana frågor av de rättsvårdande instanserna,
tingsrätt, hovrätt osv. Hur kan det vara ett rättsskydd att landskapet ska
gå emellan och förhandsförskottera eventuella skadestånd mellan två
parter? Inte finns det ju några andra befolkningsgrupper som jag känner
till där man aktivt går in för nu i modern tid att landskapet ska sköta om
ersättandet i tvister mellan parter.
Vad gäller skördeersättningarna, som nämndes här tidigare, så försöker vi backa ifrån det mer och mer. Numera ges inte direktersättningar
utom möjligen lån, som en kvarleva från forntiden.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Vi har i utskottet gjort den här bedömningen. Den baserar
sig bl.a. på förslaget som den tidigare regeringen kom med och som ltl
Perämaa också ingick i.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! I utskottsbehandlingen föreslog jag att 30 § och 31 § skulle
strykas sig i lagförslaget, men jag fick inte något stöd. Därför har jag lämnat
en reservation till utskottets betänkande om GMO-lagen. Orsaken framgår av
texten i reservationen: ”De i lagförslaget ingående 30-31 §§ där villkoren för
landskapets ersättningsansvar 30 § och landskapets regressrätt 31 § normeras kan ge upphov till budgetutgifter och kan behöva personella resurser
som är svåra att förutse.
Med beaktandet av att landskapets budgetutgifter nödvändigt måste
komma i balans med inkomsterna är det inte ansvarsfullt att genom lagstiftning göra landskapet till mellanhand vid rättsliga tvister som resultatet
blir enligt 30 § i denna lag”.
Om någon som odlar GMO-grödor orsakar skada på grannens odlingar genom att iaktta gällande lagar då ska en ersättningstvist redas upp mellan parterna. Enligt 30 § blir det landskapet som ska träda emellan och förskottera
ersättningen i väntan på ett domslutsutslag och sedan använda regressrätten
enligt § 31. Jag ruskar på huvudet. En domstolsprocess brukar ofta ta tid. Jag
anser att det är ett frågetecken om landskapet kommer att få tillbaka de ersättningar som utbetalas.
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Det senaste året har det varit mycket prat om inbesparingar och regeringen
flaggar för att tilläggsbudgeten kommer att innehålla besparingsåtgärder.
När ärendet enligt 30-31 §§ kommer på landskapsförvaltningens bord
krävs det arbetstid av någon tjänsteman och det skapar som vi alla vet kostnader.
I ljuset av sparkraven och utlåtandet från finans- och näringsutskottet,
som dessutom var enhälligt, så är jag något förvånad att utskottet inte stödde
förslaget att ta bort 30 §. Det skulle ha varit en bra början för att ange kursen
inför framtiden. Samhället ska inte träda emellan och förskottera ersättningskrav.
Jag tror inte att det kommer att odlas GMO-grödor inom den närmaste
framtiden. Nej, det blir knappast aktuellt. Men hur är situationen efter 10 eller 15 år? Det är svårt att förutspå. Utskottet förutsätter att landskapsregeringen följer med utvecklingen på området.
Lagen är till sitt innehåll sådan att den försvårar möjligheterna att odla
GMO-grödor. Det är mycket beroende på att de åländska markerna är splittrade på många ägare. Därför kan knappast någon uppfylla säkerhetsavståndet som lagen föreskriver utan att avtala om odlingen med grannen.
Utskottet föreslår här också en ändring i skyddsavståndet för biodlingarna,
att det ska utökas från 2 000 till 3 000 meter. För det föreslagna utvidgade
skyddsavståndet finns starka argument. Bina kan flyga långa sträckor, upp till
9 500 meter som det står här, men i enstaka fall finns det uppgifter på längre.
Uppgifterna på att GMO-raps kan sprida gener till nära besläktade vilda
arter tycker jag också är ett argument i att utöka skyddsavståndet. Vad händer när de korsas med åkersenap och våra gula blommor som är allmänt förekommande landskapet?
Fru talman! Liberalerna kommer i detaljbehandlingen att föreslå att 30-31
§§ stryks i lagförslaget om produktion av genetiskt modifierade växter och
förkastas. Det är helt i enlighet med reservationens kläm. Till övriga delar
stöder liberalerna detta betänkande. Tack.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Precis som ltl Sundblom var inne på så handlar det mycket om
30 § i kapitel 6. Jag satt själv med i finansutskottet där vi behandlade ett
utlåtande. I utlåtandet tar vi upp möjligheten med att landskapsregeringen kan gå in som en mellanhand. Det avgörande ordet för mig och
för obunden samling var andra ordet i den meningen där det står; landskapsregeringen kan. Det står inte ska. Precis som det var frågan om
tidigare här i debatten så är det för oss en väldigt stor skillnad om man
använder ordet kan eller om man använder ordet ska. Använder man
ordet kan så lämnar man utrymme för landskapsregeringen att agera
om behov uppstår.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag rekommenderar att läsa sista meningen, andra
stycket under ersättningsansvar i finans- och näringsutskottets utlåtande.
Ltl Mika Nordberg, replik

En orsak till varför den här lagparagrafen finns ur obunden samlings
synvinkel handlar om att t.ex. om en aktör vill ta in GMO-grödor på
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Åland så drabbas kanske en liten företagare, en odlare som odlar ekologiskt eller något annat. Den lilla odlarens möjligheter att driva en rättsprocess gentemot ett stort bolag, som oftast företräder dessa GMOprodukter, är väldigt begränsad. Det är en rättsäkerhet och trygghet i
att landskapsregeringen i detta fall kan företräda den lilla aktören och
på det viset skydda den åländska faunan från GMO-odling så länge det
behovet finns.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Fortfarande, slutet på meningen; ”ersättningssystem
utan landskapets inblandning i ersättningsfrågan” så har utskottet, som
ltl Nordberg är medlem och viceordförande i, skrivit.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Även socialdemokraterna vill påpeka att det står ordet
kan. Som juristerna säkert har informerat oss så betyder det att man
inte måste och att budgetdisciplin ska råda. För oss är det också frågan
om ett rättsskydd. Utskottet har fått information om att det är mycket
svårt att försäkra sig via försäkringsbolag gentemot det här.
Hur kan liberalerna stöda att de här paragraferna tas bort med tanke
på att eko-odlare, biodlare och andra små aktörer, som har det ekonomiskt tufft och inte kan försäkra sig gentemot det här, ska ha möjlighet
och ekonomiska resurser att vidta rättsliga åtgärder. Vi upplever att det
är frågan om att skydda de svaga.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Talman! Utslaget i domstolsprocess innebär oftast att den förlorande
partnern får betala den andras rättegångskostnader. Det troliga är att
den som har odlat och spridit GMO får betala. Då ska inte landskapet
sitta som mellanhand.
Ltl Sara Kemetter, replik

Precis, och därför ska den här paragrafen finnas kvar så att man vågar
gå in i en rättsprocess och få stöd av landskapet som sedan får sina
pengar tillbaka.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Det här påminner mycket om både hängsle och livrem
och blöjbyxor med.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det rör sig framförallt om en eko-odlare blir drabbad. Då går inte det
här över på något år eller någon månad. Problematiken kvarstår antagligen under flera år och det gör det omöjligt för eko-odlaren att få sin försörjning och sin utkomst. Jag tycker att det är en konsekvens av den här
lagstiftningen som lagstiftaren ska ta ett visst ansvar för.
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Ltl Torsten Sundblom lägger inte märke till att det finns både regressrätt och en prövningsrätt. Dessutom är det precis som han säger; ganska
osannolikt att det ska hända. Det är ganska mycket konstruktion i det
här. Frågan är principen, ska vi ta med och ta ansvar också om det drabbar någon när vi skapar en sådan här lagstiftning? Det säger vi ja till.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Även om det blir ett odlingsbortfall eller ett bortfall för
att kunna bruka markerna en längre tid så det ska ju också domstolen i
ett utslag ta hänsyn till. Jag anser att vi inte ska ha den här typen av lagstiftning.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det finns ju inte några garantier för vad en självständig oberoende domstol besluter i den här frågan. Ltl Sundblom kan inte veta någonting om i
vilken mån skadestånd utbetalas. Frågan är om liberalerna beredda att
också ta ansvar i den här frågan eller ska det skjutas över helt och hållet
på parterna?
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag noterar att ltl Sundback anser att landskapet hela
tiden ska betala alla skador som sker.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Vi noterar även ltl Johan Hilanders närvaro.
Ltl Jörgen Pettersson

Tack, fru talman! Ärade ledamöter, finans- och näringsutskottet fick till uppgift att komma med ett utlåtande över detta GMO-lagförslag som syftar till att
skapa en samexistens mellan traditionell odling och så kallade genmodifierade grödor. Det hör inte till det enklaste. Och man måste fråga sig om det
hela inte egentligen är en icke-fråga än så länge. Eller åtminstone en fråga
som har bäring långt utanför landskapets egna gränser. Varför ska man
stoppa något som ingen idag vill börja med?
Hur som helst kom vi fram till att lagförslaget bottnar i önskemål från ekologiska och konventionella odlare som är oroliga för vad genmanipulerade
grödor kan ställa till med i framtiden. Det är förståeligt mot bakgrund av de
larmrapporter vi nås av i form av monsterogräs och andra biverkningar som
GMO lastas för. Men är verkligheten faktiskt så enkel? Gör de stora GMOodlarna så fel? Är GMO-odlad majs, potatis och raps faktiskt hälsovådlig?
Även om GMO kan bidra till att vi slipper dagens bekämpningsmedel som är
långt ifrån ofarligt? Det finns inget enkelt svar. Världen är delad liksom EU.
Där ändå GMO idag är strikt reglerat. Ungern, Polen, och Grekland har till
exempel sagt nej. Andra EU-länder är splittrade. Några har sagt ja. Mycket
tyder på att det är samexistens som kan vara framtiden. Det är svårt att vara
entydigt för eller emot, som så ofta när man hanterar utveckling och framtid.
Vill man dra ett möjligen avlägset exempel från historien kan man ta Marie
Curies kamp i början av 1900-talet mot såväl okunskap som fördomar. Jag
återkommer till det.
Finans- och näringsutskottet konstaterar att även om ingen i dag visat intresse för GMO-odlingar på Åland kan det absolut inte uteslutas att någon
har för avsikt att göra det någon gång. Den åländska chipsfabriken är exem69

pelvis idag en av Nordens absolut viktigaste snacksproducenter och en stor
arbetsgivare. Hur hanterar vi den dagen då deras konsumenter kräver genetiskt manipulerade produkter framför konventionellt odlade potatis? Den dagen kommer inte, hävdar kritikerna. Hur kan man vara säker på det? Frågar
vi oss i utskottet.
Utskottet ställde också frågan om detta lagförslag inte riskerar att ställa till
det för privatpersoner som köper prydnadsväxter från utlandet. Vi har blivit
försäkrade att förslaget enbart omfattar kommersiella odlingar. Vi är heller
inte fullständigt övertygade om klokheten och rättvisan i de olika skyddszoner och tidpunkter som nämns i lagförslaget. Det kan bli stora problem att få
lagen EU-godkänd om alltför många begränsningar förs in i lagtexten. Blir
ändringarna för stora måste man fråga sig om det inte rentav är bättre att
först klarera lagen med EU och sedan lagstifta. För GMO är egentligen ingen
lokal åländsk företeelse. Det kan handla om något mycket större än vad självstyrelsen har krafter att hantera. GMO-odling är inte heller idag reglerad i
Finland.
GMO-frågan är internationell och den väcker känslor. Till exempel ser USA
än så länge positivt på GMO-odling. Liksom med säkerhet många andra länder i den så kallade tredje världen. Då måste vi i EU fråga oss; är det rätt att
släppa utvecklingen dit? Borde man inte snarare göra det själv, så grundligt
som bara vi européer tror att vi mäktar med. För en dag kan det gå med GMO
som det sist och slutligen gick för Marie Curie. Svårt sjuk, till följd av allt arbete med radium och polonium, kunde hon på sin dödsbädd blicka tillbaka på
två Nobelpris för sitt från början livsfarliga arbete. Idag tror jag ingen klandrar henne för att vara kvinnan som lärde oss hantera radioaktiviteten och
bota sjukdomar.
Jag vet att exemplet är långsökt men jag tror inte vi idag helt kallt ska avfärda GMO som livsfarligt. Som mänskligheten alltid har gjort ska vi hantera
riskerna och bit för bit lära oss hantera dem. Det kallas för utveckling och har
hittills alltid lett framåt på sätt eller annat. Motsatsen kan lätt bli avveckling.
Mot denna bakgrund kan den föreslagna samexistenslagen, rätt hanterad,
vara ett steg på väg. Tack för ordet.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Det är en var och ens rätt att ha sin åsikt i den här saken. Vi ska respektera varandras åsikter. Jag tycker att det var en överdrift att påstå att någon skulle ha sagt att det här är livsfarligt. Hela debatten har handlat om att det råder en stor ovisshet om konsekvenserna
av genmanipulering. Det är därför som man vill ha försiktighetsprincipen. Jag tycker inte att man kan klassas för att vara utvecklingsfientlig
eller något annat på grund av det. Det är helt enkelt en försiktighetsåtgärd som jag tycker att är starkt motiverad.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack fru talman! Jag vill ha ett klargörande; är ltl Pettersson för GMOodling på Åland?
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Ltl Jörgen Pettersson, replik

Jag tror jag avslutade ganska tydligt med att en samexistenslag rätt hanterad kan vara svaret på frågan. Det är för tidigt att säga om man ska
vara för eller emot något som man vet alldeles för lite om. Jag tror att
det är fel att vara väldigt mycket emot.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Det är ju precis det som vi har att ta ställning till här och nu
och hur det ser ut i dagsläget. Lagtinget, den här landskapsregeringen
och tidigare landskapsregering har varit eniga om att vi ska ha försiktighetsprincipen. Vi vet inte vad som händer i framtiden men vi vet att i
dagsläget är GMO-grödor stora monokulturer som man odlar på stora,
stora fält. På Åland har vi små åkrar, varierat jordbruk med grönsaker,
säd, vall, frukter och bär och vi har också en fantastisk bistam med en
fantastisk honung. Vi har lite försökt att vara på vågens framkant och
skydda vårt eget jordbruk. Vad som händer om tio år kan ingen sia om.
Det som vi har gjort är att skydda det vi producerar idag och som vi anser att är väldigt kvalitativt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det var belysande när finans- och näringsutskottet
ordförande presenterade sina tankar. Jag är tacksam för det. Jag ställer i
stort sett samma frågeställning till mig själv och kanske till ordförande
Pettersson som jag gjorde till det behandlande utskottets ordförande.
Meningen i andra stycket, under ersättningsansvar, som lyder: ”I sammanhanget föreslår utskottet att social- och miljöutskottet överväger
ett rent civilrättsligt ersättningssystem utan landskapet inblandning i
ersättningsfrågan”. Hade då också utskottets ordförande tankar om
inte bara det materiella innehållet utan också den formella behörigheten
för lagtinget att lagstifta på detta sätt?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Inom utskottet resonerade vi rätt mycket kring den frågan. När det gäller ersättningen för olika övertramp som möjligen kommer att ske så är
utskottet tveksamt till landskapets inblandning. Utskottet hade nog föredragit ett civilrättsligt ersättningssystem. Det kan kanske bli ostadigt
om man börjar koppla det till landskapsbudgeten med efterföljande
regressrätt. Finans- och näringsutskottets slutsatser var att vi ändå har
ett välutbyggt rättssystem.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Sara Kemetter

Fru talman! Vi är inte ensamma på Åland om oron vad gäller GMO. Därför är
den här mycket speciella lagstiftningen framtagen redan av den förra rege-
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ringen. Jag tycker att vi nästan parlamentariskt har kunnat enas kring det
här.
Produktion av genetiskt modifierade grödor är mycket debatterad. Det
finns både för- och nackdelar. Genmodifierade grödor skulle kunna göras resistenta mot angrepp från skadedjur, något som skulle innebära att en
mindre mängd miljögifter används. Men samtidigt kan grödorna konstrueras
så att de blir beroende av andra ämnen och tillsatser för att växa. Grödor kan
också modifieras så att de innehåller högre halter av nyttiga ämnen. Man har
bland annat tagit fram ”det gyllene riset”. Riset har fått en gen som gör att det
bildar rikligt med A-vitamin. Tanken med riset är att det ska få en praktisk
användning i länder där undernäring råder. Många hävdar dock att sådana
här produkter enbart tas fram för att gynna stora företag som gör vinster om
deras framtagna produkter kommer till stor användning. Andra hävdar att
GMO kan lösa hungerkriser och matbrist.
Den delade åsikten lär leda till en fortsatt debatt inom Europa. Allmänt är
EU-ländernas åsikter om GMO förhållandevis restriktiva i förhållande till exempelvis USA, som leder utvecklingen.
Här på Åland anser vi socialdemokrater att man bör använda sig av försiktighetsprincipen för livsmedel vars ursprung, beståndsdelar och effekt vi inte
riktigt känner till.
Fru talman! Socialdemokraterna anser att det kan vara svårt att överskåda
de långsiktiga konsekvenserna GMO-grödor har på miljön och samhället. Det
finns tveksamheter kring hur GMO kommer att fungera med andra, naturliga
organismer i ekosystemet och om det i så fall kan leda till minskade populationer eller förlust av arter.
Det finns en skepsis kring de ekonomiska fördelarna kring grödan. Vem eller vilka tjänar till exempel på ”det gyllene riset”? Är det endast några multinationella företag som gynnas av produktionen.
Fru talman! Även EU-kommission har genom åren visat stor välvilja mot
GMO-industrin. Kommissionens välvilja står i kontrast mot konsumenternas
och böndernas inställning. GMO-odlingar har ökat men endast marginellt.
EU-kommissionen har underkänt nationella förbud mot enskilda GMOgrödor men har inte lyckats förmå länderna – Österrike, Ungern, Polen, Grekland, Bulgarien och, sedan hösten 2007, Frankrike – att ändra sig. Under tiden har över 200 regioner i hela Europa uttryckt en vilja att förbli GMO-fria
och ett nätverk av 43 regioner kämpar aktivt för rätten till ett jordbruk utan
GMO-grödor. Nätverket arbetar också med att säkra tillgången på icke-GMO
i djurfoder. Vi är alltså inte ensamma.
Fru talman! Efter tio år på marknaden är det bara en GMO-produkt,
Monsantos Bt-majs som odlas kommersiellt, och det i stort sett endast i Spanien där det odlas 70 000 hektar och i Frankrike 20 000 hektar. Odling i någon större skala började först år 2007. I slutet av året beslöt den franska regeringen att odlingen skulle upphöra till dess att riskerna med resistensbildning bland skadeinsekter hade utretts. Den 25 oktober 2007 förklarade
President Nicolas Sarkozy: “Sanningen är, att vi har våra dubier beträffande
fördelarna med den aktuella insektavvisande GMO. Sanningen är, att vi
inte är övertygad om möjligheten att kontrollera GMO spridning; sanningen är, att vi ifrågasätter de förmenta fördelarna med GMO för vare sig
människors hälsa eller miljön”.
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Fru talman! Samma vecka som Sarkozy uttalade sig lade Stavros Dimas,
kommissionär med ansvar för miljön, ett förslag på att inte godkänna två nya
sorters GMO-majs. Det var första gången ett avvisande förslag väckts i kommissionen.
En trängd GMO-industri har tagit till skrämseltaktik. Europas motsträviga
bönder varnas för att de kan stå utan foder till sina djur. Man målar upp en
förestående masslakt av tamdjur i hela EU. För att undvika denna katastrof
måste EU, enligt principen ”blunda och svälja”, och acceptera kontaminering
från icke-tillåtna GM-grödor och skyndsamt godkänna import av GMO-majs
och sojabönor.
Argumenten tycks ha påverkat vissa kommissionärer fastän DG, jordbrukets egen analys från 2007 konstaterar, att hotet om foderbrist är starkt
överdrivet.
Industrins senaste giv är att försöka framhålla GMO-grödor som råmaterialet för biobränslen. Men de modifieringar som industrin satsat på hittills erbjuder inte någon som helst fördel jämfört med icke-GMO grödor medan
GMO:s miljönackdelar kvarstår. Kampen har inte stagnerat. Så sent som den
23 februari 2012 kunde man läsa i Helsingin Sanomat att Frankrike och Finland fortsättningsvis försöker hitta en lösning för att förbjuda GMO-grödor
inom sina regioner.
Fru talman! Som medlem i social- och miljöutskottet är jag väl medveten
om att vi inte kan förbjuda GMO-odling på Åland. Det hör inte till vår behörighet. Jag avser dock att landskapsregeringen gjort rätt när man föreslår att
anta en lag som skiftar till att hindra spridning och inblandning av genetiskt
modifierade grödor i andra grödor och känsliga isotoper samt att förebygga
skador som inblandning kan orsaka, och på detta sätt omöjliggöra odlingen
av GMO-grödor på Åland.
Fru talman! Vi är på rätt väg. Det är viktigt för oss alla ålänningar och för
socialdemokraterna att Åland förblir rent från GMO. Vi har här en unik möjlighet att profilera oss inom de ekologiska näringarna, eventuellt en framtidsbransch. Vi kan inte tillåta att vår flora blir kontaminerad. Det gäller att
vara steget före och inte ge efter. Tack.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag håller helt med. Det skulle vara bra om vi kunde
hålla Åland fritt från GMO. Det är inte bra om vi inte tar den här lagen.
Det är bättre att vi tar den här lagen där förhållandet blir klart så kan vi
undvika att ingen tar in något och sprider det. Vi är helt eniga i den frågan.
Ltl Sara Kemetter, replik

Det känns jättebra, tack.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carita Nylund, replik

Tack, fru talman! Jag understöder ltl Kemetters kloka tankegångar. Ltl
Kemetter nämnde kemiföretaget Monsanto. Man ska också komma ihåg
att tanken bakom företaget inte är att rädda världen. Det ligger pengar i
det här. Montsanto står för 90 procent av GMO-odling. Man gör det un-
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der förespegling att man ska göra något åt världssvälten. Man ska ha i
åtanke att Monsanto har de flesta patenten på GMO-produkter.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, ltl Nylund, det var precis det som jag också ville lyfta fram som en
del av mitt anförande. Ska faktiskt Åland nu förbinda sig att köpa grödor
från två eller ett stort multinationellt företag som försöker göra business
i hela världen? Man måste hela tiden köpa och man förbinder sig i avtal.
Tack för det påpekandet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Åke Mattsson

Tack, fru talman! Jag är mycket tillfreds med det betänkandet som vi har tagit fram. Vi har arbetat långt utöver det vi tänkte från början. Det är ett intressant ämne som berör väldigt många.
Exemplet med Curie som togs upp här var mycket lämpligt och bra. GMOär ju lite som radioaktivitet. Det syns inte och man märker inget av det. Det
kanske inte heller är direkt skadligt i sig. GMO är egentligen inget gift och
man kan inte direkt påvisa att det är skadligt. I och för sig syns det om man
får svarta nejlikor och annat som är manipulerat, men normalt märker man
inte av manipulationen. Det var ett ganska bra exempel på det här.
Det finns många argument för och emot GMO. Oavsett vem som gör upp
den här listan så varierar den lite. Det finns en uppsjö av det här. Det vanligaste är att man kan skydda mot insekter, bakterier, mögel och svampsporer.
Det är tänkt att växten ska bli nyttigare än vad den var i sitt ursprung. Man
ska få fram en bättre växt och man försöker gå en genväg för att mätta folk.
Motiven bakom dessa kanske är kommersiella, men det är väldigt få som bara
jobbar ideellt om man ska göra stora framsteg. Man kan tro att det kan göras
stora framsteg här för att det också finns pengar bakom det.
Det är inte bara att man kan skydda den genmanipulerade maten mot insekter utan den kan bli mycket bättre. Det gyllene riset innehåller bl.a. Avitamin.
Sedan kan man anpassa den genmanipulerade maten efter vissa områden.
I norra Sverige odlas Florapotatisen väldigt mycket för den sorten går att odla
långt norrut.
Vi har lämnat bort en del i frågan om läkemedelsbranschen. Där har man
kommit så långt idag så att man inte kan backa. Nu har det kommit ett får
som producerar ett protein som gör att blödarsjuka direkt kan få medicin
från mjölken av dessa får. Det är väldigt mycket som talar för det här.
Tittar man på det negativa så har vi dessa växter som kan klara sig utan att
besprutas men som ganska snabbt blir resistenta. Ogräs i närheten bygger
upp en resistens mot växtskyddsmedlen, blir väldigt potenta och det händer
mycket negativt runt det här.
Detta med att gener kommer in i andra växter är ju ett väldigt stort problem. T.ex. Åkersenapen, man gör en växt giftig för att vissa skadedjur inte
ska kunna komma. Giftet sprids vidare till andra växter och det tar också livet
av bina. I Amerika minskar bisamhällena radikalt och man tror att det kan
bero på det här.
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Ett stort problem är att grödan görs steril idag. Det ligger i de stora företagens intressen att hela tiden sälja nya frön och att man måste hämta utsäde
från dem. Därför vill man ha sterila växter som man släpper ut till odlarna.
Det här kan också sprida sig bland övriga odlingar på sikt. Om många år
kanske alla våra växter blir sterila just p.g.a. att den här genen får en spridning. Det finns mycket farhågor kring det här.
Det förekommer också moraliska problemen kring genmanipulation. Det
handlar inte alla gånger bara om växter. I bakgrunden har vi däggdjur och
även människor. Man har klonat djur redan idag. Det är ju teoretiskt möjligt
att klona människor.
Om man vill kontrollera spridning så går det inte att göra det, vilket man
är helt på det klara med.
Det största problemet idag är att det är några stora företag som äger det
här. Monsanto driver det här väldigt hårt. Oavsett vilka argument man har
för GMO så finns det i dagens läge också argument mot GMO. Därför är det
bra att vi i utskottet har försökt se till att om vi ska ha samexistens så ska vi se
till att de som odlar GMO-produkter verkligen få göra det på sin egen mark
utan att det kontamineras med andra.
På Åland är det ganska klart och tydligt, oavsett vem man pratar med, att
man ska använda försiktighetsprincipen när det gäller livsmedel och grödor
vars ursprung, beståndsdelar och effekter vi inte riktigt känner till. Det är ju
tydligt vad en genetisk manipulerad gröda är.
Av dem som vi har hört i utskottet från livsmedelsklustret så är de ganska
tydliga med att man överhuvudtaget inte vill förknippas med GMO. Man köper in GMO-fria produkter och livsmedel idag. Men man har vissa farhågor;
marginalen blir allt mindre i de företag som jobbar internationellt. Den dagen
kan komma emot när det blir svårt. Om man överhuvudtaget ska finnas kvar
så kanske man måste köpa den billigaste produkten som finns på marknaden.
När det gäller stärkelse så pratar man om GMO-produkter, det kan vara ett
problem.
Ett annat problem när det gäller växtskydd och framstegen som görs inom
det området, GMO får fotfäste i kringliggande regioner, det kan vara så att de
växtskyddsmedel som ska användas inom den konventionella odlingen inte
kommer att tas fram. Vi får inte längre växtskyddsmedel utan vi blir hänvisade till de gamla som kanske är lite smutsigare.
Tittar man allmänt på detta med GMO så finns det inte något hot just nu
mot Åland och mot Norden.
Företaget BASF tog tillbaka Amflorapotatisen från Europa, det odlades en
hel del av den i Sverige. Jag var själv förvånad över omfattningen av den här
odlingen. Amflorapotatisen odlades på försöksodlingar på 24 olika platser
bl.a. i Skara, Linköping, Boden och Haparanda. Det var mer än vad man har
kunnat tänka sig.
Om man tittar på försöksodlingen som finns i Sverige idag så finns det försöksodlingar av GMO-produkter i Kristianstad, Halmstad, Laholm,
Staffanstorp och Svedala, så det är lite utspritt på olika ställen. Det rör sig om
potatis, korn, äppelodlingar och hybridasp och raps. Man har fortsättningsvis
en viss försöksodling. Men i och med att Amflorapotatisen försvann så var det
en sådan tydlig signal från dessa företag att de har ingenting att hämta i
Europa.
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Hur ser det ut i Europa? Ja, GMO-produkter odlades faktiskt på 114 000
hektar under år 2011. Det var huvudsakligen majssorten 810 som är godkänd.
I Spanien odlar man på 97 000 av 114 000 hektar, där är det ganska fritt,
man har väldigt små skyddsavstånd och man blandar det här kors och tvärs.
Man är väldigt nonchalant i Spanien angående GMO-grödor.
Portugal, Tjeckien och Polen odlar också lite GMO-grödor. Det kan låta
mycket men det understiger en promille av den odlingsbara arealen just nu.
Det är ganska uppenbart för GMO-företagen att Europa har blivit en GMOöken, det är väldigt svårt att få produkterna att etablera sig och växa här.
Produkterna får hålla sig i Amerika, i Sydamerika och åt det hållet.
Ser man på Europas reglering av det här så har man tydligen gått in för att
det ska vara samexistens. De lagstiftningar som vi har måste överensstämma
med EG:s lagstiftning. För att man i Slovenien skulle få miljöstöd så fick man
inte odla GMO-produkter. Man ansågs inte berättigad till miljöstöd då, men
man fick backa på den punkten. Det var att gå för långt. De måste ändra sin
lagstiftning på uppmaning av EU och ta bort det. Nu kan man också få miljöstöd om man odlar GMO-potatis på rätt sätt.
Man rekommenderar i utlåtandet som är kraft från år 2003, 556/EG, ”att
åtgärder för samexistens inte bör vara mer långtgående än vad som är
nödvändiga för att säkerställa att tillgängligheten för att spåra GMO håller
sig under det tröskelvärdet som har fastställts i förordningen”. Man kan inte
göra avstånden hur stora som helst och gå hur långt som helst. Vi tycker att vi
i utskottet har gått så långt som man kan gå i de här frågorna. Det finns också
många som är väldigt besvikna som trodde att det skulle komma lagstiftning
som mycket tydligare skulle förbjuda GMO-odling. Jag vill bestämt påtala att
det ska finnas en viss nivå på hur man går framåt. Sedan är det en annan sak
hur man jobbar internationellt via nordiska kanaler och via EU-kanaler för
att helt och hållet försöka förbjuda GMO-odling i Europa just nu.
När det gäller GMO så kanske det kan vara som radioaktivitet, man bör ha
klart för sig vad det är vi jobbar med och hur vi ska hantera det. När det gäller
kärnkraftverk så har vi sett katastrofala effekter runt om i världen när man
inte har kontroll på en ny produkt eller ett nytt fenomen som dyker upp i
samhället. Jag tycker att vi verkligen behöver hålla tillbaka så mycket som
möjligt.
Vi hade en mycket bra presentation av vår ordförande. Jag vill än en gång
förtydliga att diskussionen som förekom i utskottet var att den här lagstiftningen berör endast godkända produkter. Om det saluförs andra produkter
eller att någon får tag i en GMO-produkt så är det en helt annan lagstiftning
som kommer in. Det här gäller bara de godkända produkter som man använder för odling.
Man trodde att det bara var jordbrukare som odlar de här produkterna
som har ett visst anmälningsförfarande. Men så fort någon odlar GMOprodukter så ska det vara ett anmälningsförfarande, även om det är en hemträdgård. Det är viktigt.
Det som var nytt och som skrämde mig ganska mycket och hela utskottet
var detta med rapsen och dess förmåga att blanda sig med åkersenap, så att
generna kommer ut i vår egen natur. Man kan klona sig. Detta är ytterligare
farligt. Hur pass farliga blir de här produkterna för bina? Honungen blir i och
för sig inte förstörd men den blir kontaminerad med pollen som har GMO i
sig och det blir en helt annan produkt.
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Angående binas långa flygavstånd så var jag lite skeptisk till det här. Jag
har själv haft biodling och det var inte speciellt långt mellan mina äppelodlingar där jag hade bina. Man måste ha dubbla samhällen. Men det är väldigt tydligt och klart, i den dokumentationen som vi fick, att bin kan flyga extremt långa sträckor. Tar det slut på maten på Åland, som är ett ö-samhälle,
inom ett område så kan bina förflytta sig väldigt långa sträckor för att få mat.
I utskottet kanske vi borde ha lyft fram den biten lite mera.
Jag tycker överlag att vi har gått så långt som vi har kunnat med den här
lagstiftningen. Dessa skyddsavstånd som vi använder nu är berättigade i de
här sammanhangen.
Ltl Wille Valve, replik

Jag vill tacka ltl Mattsson för en gedigen genomgång av problemen kring
GMO.
Med anledning av det som ltl Mattsson just anförande så skulle jag
vilja rikta en from förhoppning till landskapsregeringen om att man följer den GMO-lagstiftningen och förordningen som är på kommande.
Som ltl Eliasson mycket väl vet har det varit en långkörare. Jag tror för
egen del att vi kan räkna med en ketchupeffekt; när väl förändringen
kommer så kommer den att vara radikal. Det kommer att innehålla möjligheter att förbjuda GMO regionalt eller så finns det absolut inte någon
sådan möjlighet. Men det kommer förr eller senare. Det danska ordförandeskapet har tagit det som sin målsättning att hamra fram en kompromiss.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, det var en bra kommentar. Social- och miljöutskottet har för närvarande gått absolut så långt som vi kan komma i den här frågan. Det är
upp till landskapsregeringen och andra kanaler att jobba med frågan om
man ska ha Åland helt GMO-fritt. Det är helt klart och tydligt att vi inte
kan göra ett sådant betänkande som har en sådan inriktning, då är vi
helt på fel. Vi ska en samexistenslagstiftning, vilket är tillåtet enligt lagen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag är lika som ltl Mattsson oroad för att rapsen ska
korsas med vild åkersenap. Vad händer sedan om de växterna breder ut
sig? Då har vi ju GMO fritt här på Åland och flyttar sig hur som helst.
Det här är oroande och det var ett av de starkare argumenten för att utöka avstånden till 3 000 meter. Kanske man skulle kunna ha haft ännu
längre? Men man måste ju välja en gräns och se hur långt det går att
komma och få det godkänt.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det är viktigt att komma ihåg att det här är ett helt
oreglerat område som vi har gått in på. Vi har inte någon lagstiftning,
utan det här är en ny lagstiftning som kommer. Det finns ingenting som
hindrar att man kompletterar lagen på ett annat sätt och hittar andra
vägar framåt.
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Det är mycket möjligt att det här kan vara någonting som är väldigt
bra för mänskligheten och bra för framtiden. Men vi har gott om tid att
anpassa vår lagstiftning när den dagen kommer. Vi är helt överens i den
här frågan.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Carina Aaltonen

Tack, fru talman! Det har varit en väldigt lång, intressant och givande diskussion.
Med anledning av det som ltl Wille Valvet tog upp i en replik så debatteras
GMO inte bara på Åland just nu. På fredag den 9 mars kommer hela GMOfrågan att få ett väldigt avgörande skede. Jag tänkte bara kort nämna om
bakgrunden.
Redan i juli 2010 presenterade kommissionens ett förslag till en EUförordning som skulle ge medlemsstaterna möjligheter att begränsa eller förbjöd GMO-odling inom sina territorier, även fast den aktuella grödan har blivit EU-godkänd. Jag tror att man har för avsikt att gå vissa medlemsstater till
mötes som vill begränsa odlingen av GMO. Man hoppas att de länderna å
andra sidan skulle rösta för att godkänna GMO-odling när riskvärderingen
har gjorts att det skulle vara säkert för människor, djur och miljö. Man ville
öppna upp det här. Kommissionen anförde att det här förslaget ligger helt i
linje med subsidiaritetsprincipen; att medlemsstaterna själva, under vissa
förutsättningar, skulle få bestämma om man vill tillåta GMO eller inte.
Det blir intressant vad som kommer att hända på miljöministerrådet den 9
mars. Kommer man att tillåta att subsidiaritetsprincipen följs och kan man
tillåta att medlemsstaterna ges möjlighet att förbjuda GMO på vissa delar av
sitt område? Vad som kommer att hända med vårt lagförslag beror mycket på
det här. Hur kommer vårt lagförslag att tas emot i EU och i riket? Jag tycker
att vi själva ska få bestämma hur vi vill ha det på Åland. Jag tycker att det
skulle vara väldigt viktigt att det här kompromissförslaget går igenom i Danmark. Det här är en fråga som är minst lika viktig för mig och för miljörörelsens nästan 3 000 människor på Åland, som har skrivit namnupprop för att
förbjuda GMO på Åland, som frågan om snuset och sjöfågeljakten är för
andra personer. Tack.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det var bra att ministern hade ett anförande och diskuterade de här frågorna. Jag förutsätter att vi kommer att få en väldigt
bra beredning av det här. Vi har tidigare i social- och miljöutskottet arbetat med de här frågorna och ministern har alltid varit en resonlig, bra
och öppen person utom när det gäller GMO. Det har varit väldigt svartvitt och ett väldigt kraftigt ställningstagande mot det här. Jag förutsätter
att vi kommer att få en bra beredning och att man verkligen tittar på de
frågorna internationellt också.
Minister Carina Aaltonen, replik

Från regeringen följer vi noga med vad som händer just nu. Vi har också
tjänstemän på plats i Bryssel som informerar oss kontinuerligt om var
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direktivet ligger just nu och om de förändringar som föreslås. Vi följer
nog noga med frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Pettersson

Tack, fru talman! Tack till alla inblandade för en synnerligen intressant genmodifierad debatt under dagen. Jag konstaterar, i alla fall i mitt eget fall, att
jag fortfarande är lite förvirrad men kanske på en betydligt högre nivå.
Jag skulle vilja föreslå att det här ärendet bordläggs till nästa plenum.
Talmannen
Begärs ordet? En bordläggning behöver understöd.
Ltl Harry Jansson

Tack, fru talman! Jag ber att få understöda ltl Petterssons förslag om bordläggning och bordläggningstid.
Talmannen
Ärendet kommer att bordläggas eftersom ltl Jörgen Pettersson, understödd
av ltl Harry Jansson, har föreslagit att ärendet ska bordläggas till nästa plenum, måndagen den 12 mars. Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet bordläggs till plenum den 12 mars.
För kännedom
7

Godkännande av tilläggsprotokollet om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter
Republikens presidents framställning (RP 11/2011-2012)
Talmannen har i enlighet med lagtingsordningen 31 § 2 mom. sänt ärendet till landskapsregeringen för yttrande. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum.

8

Trygg Föglötrafik
Ltl Torsten Sundbloms skriftliga fråga (SF 1/2011-2012)
En skriftlig fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit
emot frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 12.03.2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 30 är ledamöter närvarande.
Remiss
1

Redogörelse enligt 32 § arbetsordningen för tiden 1 november 2010 – 31 oktober 2011
Landskapsregeringens redogörelse (RS 3/2011-2012)
Enligt 32 § arbetsordningen ska landskapsregeringen i början av varje lagtingsår lämna
en skriftlig redogörelse till lagtinget över självstyrelsepolitiska frågor av väsentlig natur.
Innan redogörelsen upptas till slutlig behandling i plenum ska självstyrelsepolitiska
nämnden avge ett betänkande i ärendet.
Diskussion.
Lantrådet Camilla Gunell

Fru talman! Bästa lagting, redogörelsen för tiden 1 november 2010-31 oktober 2011 är ju i huvudsak den tidigare regeringens arbete med självstyrelsepolitiska frågor av väsentlig karaktär.
Jag har inte någonting att invända mot innehållet i redogörelsen, den är
mycket omfattande och det är många frågor på agendan.
Här finns dock några saker som jag gärna tar tillfället i akt att uppdatera
lagtinget i. Det är sådana frågor som landskapsregeringen arbetar med och
sådant som har skett efter redogörelsens tid. Här är väldigt många frågor, jag
kommer inte att beröra dem alla.
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Reformeringen av självstyrelsesystemet, som upptog mycket av lagtingets
tid och arbete under den förra mandatperioden, går nu vidare. Den här veckan tillsätter justitieministeriet en parlamentarisk kommitté på rikssidan som
kommer att ta emot Gunnar Jansson kommitténs synpunkter. De kommer att
hantera dem på rikssidan och på något sätt skapa en åsikt om dess innehåll
och strategier för dess framtida hantering. Den här gruppen skulle tillsättas
inom februari månad. Det har blivit en aning fördröjt på grund av att partier i
riksdagen inte har kommit med namn till gruppen. Men nu är gruppen så
gott som klar och jag fick idag beskedet att gruppen tillsätts den här veckan.
Den här parlamentariska kommittén har mandatperiod till årsskiftet. Sedan är tanken att vi ska få partssammansatt arbetsgrupp. Rikskommittén
kommer förstås att höra både landskapsregeringen, förmodligen också kommittémedlemmarna inklusive dess ordförande Gunnar Jansson och säkert
många andra som har kunskaper i frågan. Det ska också bli en aftonskola i
regeringen om det här temat. Tanken är att det blir i höst.
Det är mycket bra och positivt att det här nu går vidare. Det är dags att det
statiska systemet som vi har levt med mellan Åland och riket förändras. Vi ser
fram emot att en nyordning skapas.
Landskapsregeringen, som också firar självstyrelsens 90-årsjubileum,
kommer även på hemmaplan att initiera en ny diskussion i form av att regeringen här på Åland kommer att ha egna aftonskolor kring detta med självstyrelsepolitik, eftersom det är mycket viktigt att vi funderar kring vad som är
en modern och uppdaterade självstyrelsepolitik anno 2012. Det är också viktigt att vi diskuterar framtiden, att begreppet självstyrelsepolitik känns modernt och progressivt och inte är en längtan tillbaka till 1921. Nu lever vi i
dagsläget. Hur kan vi utnyttja självstyrelsen på bästa möjliga sätt för ålänningarna bästa? Viljan och lusten att upptäcka nya möjligheter vad gäller
självstyrelsen är någonting som vi också behöver diskutera med vår förvaltning och att se självstyrelsen som en resurs och en tillgång snarare än ett
hinder, vilket det görs inom vissa sektorer där man i dagsläget lever i en tudelning mellan Åland och finländsk behörighet. Detta med åländsk behörighet kan tyckas vara både besvärligt och jobbigt ibland och kräver både resurser och mycket ansträngningar. Vi tycker att det är viktigt att ändra på attityden och att man i stället försöker utveckla det som är eget. Kanske man med
bara mindre behörighetsöverföringar faktiskt kan åstadkomma någonting
som är positivt och progressivt för vårt samhälle.
En gemensam målbild för vad som är en god progressiv självstyrelsepolitik
anno 2012 det har regeringen satt på agendan och det kommer vi att jobba
med tillsammans med våra tjänstemän.
Annat som nämns här i redogörelsen är förstås svenska språket. Det är en
ständigt pågående process att hela tiden förbättra kommunikationerna mellan riket och Åland.
Den kommitté som statsministern tillsatte i nationalspråkskommittén har
hållit ett möte på den politiska nivån och har det andra i slutet av mars. Man
har också i det här skedet tillsatt en tjänstemannagrupp som kommer att bereda ärendena till nationalspråkskommittén. I den tjänstemannagruppen sitter för Ålands del förvaltningschef Arnes Selander. Det här arbetet går
framåt. Det är nog ett jätteviktigt arbete. Jag hoppas verkligen att det ska
kunna gå framåt. Man måste börja diskutera att Finland har två likvärdiga
språk, inte ett nationalspråk och ett språk som ska hållas på någon minimi82

nivå. Det är jätteviktigt att svenska språkets ställning i stort sett borde vara
likvärdig med det finska. Men det kommer också att kosta pengar. Det är en
jätteviktig diskussion att Åland är med där och har en hög profil.
Språkrådet är också någonting som vi har under diskussion. Jag ska be att
få återkomma med det i omställningsbudgeten, där finns tankar kring hur vi
vill utveckla språkrådet.
Det som är nytt i redogörelsen för i år är att man också har redogjort för
kontaktgruppens arbete, kanske inte så mycket vad som försiggick under fjolåret. Man har redogjort för kontaktgruppens mandat och vad de har på agendan. Det är för att landskapsregeringen betonar väldigt starkt samarbetet
mellan utrikesministeriet och landskapsregeringen vad gäller att lyfta upp
Ålandsexemplet. Därför finns kontaktgruppen med här. Jag vill gärna också
att den ska finnas med nästa år så att man här får plattformen vad kontaktgruppen gör och vad som är deras uppdrag och mandat. Förhoppningsvis kan
man nästa år se vad vi har jobbat med och vad som har utvecklats.
Det finns framförallt en strävan till att, i högre grad än tidigare, lyfta fram
Ålandsexemplet som en modell för en lyckad kriskonflikthantering.
Den 10 april kommer det hållas ett seminarium i riksdagen med det här
temat. Samtidigt hålls också ett möte med kontaktgruppen, där både lantrådet och utrikesminister Tuomioja kommer att medverka.
Ytterligare en fråga som landskapsregeringen har fört upp på agendan med
utrikesministeriet är Finlands handlingsprogram för fredsmäkleri. Där önskar vi att Åland och åländska resurser mera ska komma in i det här arbetet än
tidigare. Eftersom Ålandsexemplet är relevant inom nationell konflikthantering så tycker vi att det är viktigt att både rikets och Ålands erfarenheter av
självstyrelse och demilitarisering framhålls och att landskapet Åland på ett
konstruktivt sätt blir en naturlig del av landets medlingsarbete. Även det här
kommer förhoppningsvis till diskussion på vårt möte med Tuomioja och kontaktgruppen.
Under 90-årsjubileet kommer också Åland och Ålandsexemplet att visas
upp eftersom temat är Åland i världen. Vi kommer att ha utställningar både i
Washington, i Europaparlamentet i Bryssel och i Sankt Petersburg.
Här finns i redogörelsen väldigt mycket att ytterligare beröra. Det finns
många viktiga politiska frågor. Jag antar att det finns frågor från lagtinget.
Jag tror också att ministrarna är redo att ge vissa uppdateringar på ytterligare
saker som finns i redogörelsen. Tack, fru talman.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Det låter bra när lantrådet pratar om att vi behöver få en
modern och progressiv självstyrelse. Hon talade också om att vi behöver
ha en gemensam målbild hur självstyrelsen ska se ut. När det gäller
lantrådets målbild, är det hela paketet, som den parlamentariska kommittén tog fram, inklusive beskattningen eller hur ser lantrådets målbild
ut?
Vi hade också en debatt tidigare i samband med budgeten där jag
menade att landskapets mål att ha det nya självstyrelsesystemet i bruk
2022 är väldigt långt fram i tiden, medan lantrådet menade att det var
realistiskt.
Jag får inte internetkontakt så jag vet inte exakt när den finska regeringen som sitter nu tillträdde, men snart börjar det väl bli ett år sedan
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och när man ser hur det här går till att man först nu tillsätter en egen
parlamentarisk grupp och inte den partssammansatta gruppen som vi
har pratat om. Nog rullar tiden iväg mycket utan att landskapsregeringen skjuter på när det gäller de här viktiga frågorna. Hur ser lantrådets
målbild ut innerst inne när det gäller självstyrelseutvecklingen?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Innerst inne kan jag nog säga att vi skjuter på vad vi kan. Det är klart att
vi önskar att saker och ting ska ske snabbare och mera intensivt. Vi har
senast idag fått beskedet att den här gruppen tillsätts den här veckan. Vi
får vara glada för att arbetet nu kan påbörjas och mandatperioden är
fortfarande till årsskiftet. Vi kommer att jobba för att det inte ska bli
några fördröjningar.
Det är också min förhoppning att vi ifrån åländsk sida ska kunna vara
behjälpliga, fortsätta att ge vår information och kanske ge fördjupning
av resonemangen i det som finns i den parlamentariska kommitténs betänkande.
Ltl Anders Eriksson, replik

Många av oss som satt i den parlamentariska kommittén var ju med under Gunnar Janssons ledning och informerade i riksdagen om hur vi såg
på det här. Det som bekymrar mig, och som jag har tagit upp flera
gånger, är att även om lantrådet säger att vi skjuter på allt vi kan så är
det väldigt lite konkret som kommer fram på vilket sätt man ifrån landskapsregeringens sida verkligen skjuter på och på vilket sätt man jobbar
aktivt i Helsingfors.
När detta kommittébetänkande togs fram så tänkte jag att man från
den åländska regeringens sida väldigt aktiv i alla sammanhang skulle se
till att det här arbetet rullar framåt och jag har inte den uppfattningen
nu.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag kan nog garantera ltl Eriksson att det är en angelägen fråga. Jag tror
att ministrarna i alla sina kontakter med regeringen också hävdar att det
här är en viktig fråga. Jag tror att man ska vara klar och också förtydliga
att datumet som vi har sagt att det här ska vara klart och taget i bruk är
senast när självstyrelsen fyller 100 år. Det betyder ju inte att man har
evighetstider på sig. Revideringar av självstyrelselagar har varit ett
ganska omfattande arbete. Det här handlar inte ens om en revidering,
utan om en nyordning. Det är klart att det kommer att ta tid.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Alltid när man tillsätter kommittéer, grupper eller
andra kollegiala organ så är själva uppdragets utformning väldigt viktigt.
För ett år sedan, den 14 mars, arrangerade justitieministeriet i
Helsingfors ett seminarium i detta ämne. Jag och några andra deltog
där. Vi har från åländsk sida framfört till både riksdag och regering vad
Åland vill. Jag känner också en viss oro om uppdraget har den utformningen att det behövs en rikskommitté för att ta reda på vad Åland vill.
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Det tror jag att man kan formulera mycket enklare än att någon behöver
läsa in sig på det. Jag vill bara säga hur viktigt det är när mandatet formuleras, kan vår regering påverka den utformningen så är det bara bra.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det är förstås mycket viktigt att uppdraget formuleras på ett konkret och
tydligt sätt. Det är ju egentligen inte frågan om vad Åland vill. Det som
framkommit i kommittébetänkandet är ju en ganska klar och tydlig beställning. Den åländska ståndpunkten är enig och klar.
Det som nu ska göras på rikssidan är att förhålla sig till de åländska
propåerna och skapa sig en uppfattning om hur det ska göras.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Men det är huvudsakligen en politisk bedömning hur
man ska förhålla sig till vad det politiska Åland har önskat. Jag motsätter mig naturligtvis ingenting av detta. Jag har varit med lika som alla
andra i den här processen under en lång tid. Jag känner på sätt och vis
en viss oro för att denna grupp ska ha i uppdrag att säga att vi är på vills
och det tycker jag inte att man ska gå med på. Det är därför som uppdragets formulering, åtminstone för mig, är väldigt avgörande och att de
politiska ingredienserna är tillräckliga. Denna grupp med tekniska juridiska spetsfundigheter ska inte bara skjuta ner det som vi var överens
om på hösten 2010.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag tror inte heller att det är tanken. Jag upplever ändå att minister
Henriksson har uppriktiga avsikter när hon tillsätter den parlamentariska kommittén. Hon ser antagligen nyttan i att ha en ganska bred
parlamentarisk syn på den åländska förändringen. Jag vill hävda att det
är mycket viktigt att vi, som blir hörda i den här kommittén, framhåller
på ett klart och tydligt sätt den åländska ståndpunkten och argumenterar väl, för det kommer vi säkert att få göra. Jag tror också att det fortsättningsvis är viktigt att man från de åländska partierna håller kontakten till rikspartierna och ständig påminner om den här frågan, särskilt
när det blir klarlagt vilka representanter från rikspartierna som kommer
att sitta i den parlamentariska kommittén. Jag tror att man ska bearbeta
dem en och en lite särskilt och förse dem med information i de här frågorna och kanske bjuda hit dem. Jag hoppas att det är ett ansvar som
alla partier kan ta, att särskilt se till att deras motsvarighet på rikssidan
får den information man behöver.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Redogörelsen ger en bild av en stor aktivitet på många områden och det är bra.
Jag skulle ändå vilja säga några ord om det som jag tycker att saknas.
Sjöfarten kunde ha fått ett omnämnande också i denna redogörelse, för
sjöfarten har också en speciell roll självstyrelsepolitiskt med tanke på
näringsstödslagstiftningen och behörighetsfördelningen som finns mellan Åland och riket i den frågan. Mycket aktiviteter försiggick under
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förra året i den frågan. Man kunde t.ex. ha nämnt ”Sjöfartens dag” och
försöken till en baltisk-nordisk överenskommelse i frågan om svaveldirektivet.
Man kunde ha nämnt det stora arbetet som gjordes för att se till att
regeringen Katainen och regeringsprogrammet inte skulle innehålla
skadliga element för sjöfarten.
Man kunde också ha nämnt tonnageskatten som nu har kommit i mål
på ett bra sätt.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja, den kunde man säkert ha nämnt. Den nya regeringen kunde inte berätta vad den gamla ha gjort. Det här är i huvudsak material som har
kommit från avdelningarna. Det är säkert riktigt, som ltl Perämaa säger,
att det kunde ha nämnts någonting om sjöfarten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! När det gäller Ålandsexemplet, vår demilitariserade och neutraliserade status, så är det också väldigt viktigt att komma vidare med
strategin, som vi inledde arbetet med i förra regeringen. Vi hade i princip en färdig produkt för att politiskt processa vidare. Vi valde då att inte
processa det under hösten för att låta den nya regeringen ta tag i det.
Det bekymrar mig att det ändå har gått ganska lång tid och jag har inte
hört att någonting är på gång för att fullfölja arbetet med en strategi.
Tanken är väl att man noga ska förankra det i parlamentet och självstyrelsepolitiska nämnden.
Jag vill gärna också höra lite mer om detta med fredsmäkling. Det låter väldigt bra det att man ska koppla in den åländska erfarenheten, antagligen i kontaktgruppen men också i olika utrikesbesök. Det är ju tankar som vi har haft förut. Men hur har man från landskapsregeringen
tänkt bygga upp det här? Det här är också ett ganska stort åtagande. Hur
ska vi klara av det? Hur har lantrådet tänkt?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Vad gäller demilitariseringspolicyn så har landskapsregeringen bytt
namn på den. Vi tycker att ordet strategi, som mera kommer ur militäriskt sammanhang, passar dåligt på det som handlar om demilitariseringen. Därför har vi bytt rubrik och kallar det istället för demilitariseringspolicy. Grundmaterialet är till vissa delar från den tidigare regeringen, vilket vi till vissa delar kommer att använda oss av. Det är också
viktigt för oss att policyn dels är förankrad i självstyrelsepolitiska nämnden men också i kontaktgruppen. Vi kommer särskilt att lyfta in på kontaktgruppens agenda detta hur vi ska jobba med Ålandsexemplet, så att
kontaktgruppen blir en medspelare i att vi får fram en bra demilitariseringspolicy.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Att byta namn kanske inte betyder så mycket för innehållet.
Det är ju ändå innehållet i policyn som är det viktiga, att man kommer
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vidare med det och att vi en gång för alla gemensamt antar en policy så
att vi får en stabilitet när vi jobbar med de här frågorna.
Fredsmäkling, hur har landskapsregeringen konkret tänkt att man
ska bygga upp det arbetet? När vi läser redogörelsen så kan vi konstatera att det är väldigt många bollar i luften. Här är ytterligare en boll
som man tänker sig att man ska kasta upp i luften. Då ska man också
göra det på ett sådant sätt att man sköter det väldigt väl och då måste
man också ha resurser här. Hur har man tänkt bygga upp det? Får vi
veta mera hur det här är tänkt i den kommande tilläggsbudgeten?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det är klart att det inte handlar om att byta rubrik i demilitariseringsdokumentet. Det är naturligtvis innehållet som är i fokus. Jag tycker att
den tidigare regeringen missade lite när de inte förankrade det i kontaktgruppen, vilket jag tycker är synnerligen viktigt. Det är det som vi
har för avsikt att göra.
Demilitariseringspolicyn kommer att komma, i den kan man också
mycket väl beröra medlingsverksamheten. Jag ser inte att vi på Åland
ska bygga upp någon stor förvaltning och organisation kring det här.
Den internationella medlingen sköts från finländsk sida. Finland ska i
sitt arbete involvera Åland, ta tillvara åländska resurser och resurspersoner som är duktiga på det här och som kanske kan bli en del av det
nätverk man har på rikssidan.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Harry Jansson

Tack, fru talman! Det är en diger redogörelse som vi än en gång har på våra
bord. Det är en sorts avstämning av det som har hänt under det föregående
självstyrelsepolitiska året. För oss som har arbetat inom självstyrelsepolitiska
nämnden under den här perioden är frågeställningarna rätt bekanta i vissa
avseenden. Om vi sätter ihop det här är med EU-redogörelsen, som vi fick för
en tid sedan, och de fortlöpande samråden som sker så är väl flera av oss i salen här rätt uppdaterade.
I och med att det har skett ett byte av ministär sedan några månader tillbaka så kanske man kan få uttrycka lite förhoppningar vad gäller de fortsatta
redogörelsernas innehåll och karaktärer. När man läser fjolårets berättelse så
är den mycket detaljrik. Det krävs nog för ledamöterna i lagtinget oerhörda
insikter och djupa kunskaper om olika ämnesområden för att förstå vad det
var som den dåvarande landskapsregeringen egentligen var ute efter i olika
ärenden, vad som sedan blev slutresultatet och hur man ska tolka resultatet.
Redogörelsen blir på ett sätt en facit, men det blir en facit där vi inte riktigt
vet vad som egentligen gäller. Det finns ju många viktiga synpunkter som
landskapsregeringen tecknar ner.
Inför kommande redogörelser så finns det någonting som skulle hindra att
landskapsregeringen går in på djupet och visar vad resultatet blev? Även om
perioden som redogörs för är avslutad så skulle man kunna ha ett kortare avsnitt där man visar var man har lyckats och var man inte har lyckats få gehör
för sina synpunkter, ofta i samråd med riksmyndigheterna. Under någon av
punkterna fanns det ett sådant omnämnande.
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Vad gäller grundlagsprojektet så får vi nöja oss med att konstatera att
landskapsregeringen förde fram viktiga synpunkter, men vad det utmynnade
i får vi själva ta reda på. Likadant med kollektivavtalet på svenska, vi får
själva uppdatera oss. Nåväl, det kanske blir nämndens uppgift, som remissinstans, att klarlägga de här bitarna.
Det är en brytningstid med ny en landskapsregering. Det passar också bra
att jag på nytt tar upp min käpphäst sedan några år tillbaka; frågan om den
finska marinens besök i åländska vatten. Jag har i nämnden, och även från
talarstolen, ställt frågan; vad gäller frekvensen antal besök, vad gäller besökens syfte och vad gäller landstigning på åländsk mark, är det en utveckling
som vi anser är i linje med Ålandskonventionens anda och mening? Det är en
sak som jag på nytt kommer att ta upp i nämnden och ställa frågan; hur ska vi
tolka besökens karaktär i ljuset av Ålandskonventionen? Sker det då en förändring av praxis så är det väl något som lagtinget och i första hand självstyrelsepolitiska nämnden måste sanktionera i en annan form. Detta kommer
jag att återkomma till igen. Det behöver inte vara något dramatiskt. En del
besök t.ex. när gränsbevakningen och marinen bistår ammunitionstransporter eller andra känsliga ämnen. Men det måste finnas ett syfte med besöken.
Vi måste komma ihåg att konventionen ursprungligen säger att det handlar
om att förankra på åländskt vatten. Det står ingenting om att angöra kaj.
Med hänsyn till folkrättens karaktär så kan man konstatera att om vi är
tysta i de här frågorna så uppfattas det som att vi samtycker. Är vi tysta i de
här frågorna så kan vi lita på att ingen annan kommer att bry sig om förändringar i konventionens tillämplighet i den åländska vardagen.
Vad gäller självstyrelsefrågorna så tar de tillsammans med språkfrågorna
en stor del av utrymmet i redogörelsen av naturliga skäl. Lantrådet belyste på
ett utmärkt sätt vad som har hänt.
De dubier som kollegan Gunnar Jansson lyfte fram här vad gäller risken att
vi får kommittéer som låser upp varandra, det är en risk som vi ska analysera
och diskutera tillsammans nu närmast i självstyrelsepolitiska nämnden.
När det gäller självstyrelselagsprojektet, ramlagsprojektet så är det lantrådets förhoppning att vi ska göra en aktiv insats från partierna. Det är väl värt
att arbeta vidare utifrån. Jag hoppas att vi i det fortsatta arbetet, i och med att
det är ett gemensamt projekt, får se kollegan, riksdagsrådet Gunnar Jansson
ha en aktiv roll i att hantera sin egen baby, Gunnar Jansson kommitténs arbete.
Med det utgår jag ifrån att vi kommer att arbeta vidare under våren här
och att vi snart kommer att ha ett konkret förslag på hur vi ska kunna gå vidare.
När det gäller språkfrågorna så diskuterade lantrådet frågan om hur språkrådet ska förändras. Från centergruppens sida har vi då och då diskuterat de
här frågorna. I och med att lantrådet öppnar för en diskussion om det här så
tycker jag att man kan ställa sig frågan; har språkrådet nu gjort vad rådet kan
göra i det här skedet? Är det inte så att språkrådet har fångat upp en mängd
brister, t.ex. avsaknad av servicedokument och anvisningar på svenska, i det
åländska samhället, men att det egentligen är upp till oss politiker att ta vid,
på nytt göra politik av det och i sista hand får till ny lagstiftning.
Jag vill verkligen understryka att språkrådet har gjort ett otroligt bra jobb
genom åren genom att kartlägga och väcka en mängd initiativ. Nämnda redogörelse innehåller ju en mängd sådana frågeställningar. Borde vi nu istället
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ha en kommitté som tar hand om detta av mer politisk karaktär? En kommitté som kunde agera mera som referensgrupp direkt till lantrådet och ministrarna i de här frågorna.
Sedan finns det en mängd andra frågor som skulle vara väl värda långa utläggningar, men jag ska inte trötta kollegorna.
Jag konstaterar att redogörelsen slutar med frågan om Åland som eget
kyrkoland. Vi hade en motion om det här där jag var inblandad. Det tillhör de
områden som landskapsregeringen hänvisar till ramlagsprojektet. Med tanke
på frågans i sig principiellt viktiga karaktär så må det vara rätt slutsats? Frågan är dock om inte de åländska församlingarna är på väg i en förändringsfas
där det skulle vara mycket lämpligt att diskutera en förändring även av den
här situationen. Vi skulle då i första hand få slut på fjärrstyrning av åländsk
mark av icke åländska aktörer och intressenter.
Församlingarnas tillvaro kommer dramatiskt att förändras om det blir
någonting av den så kallade samhällsreformen. Det förutsätter att vi omorganiserar hela den kyrkliga sidan på Åland. Vad vore då inte mer naturligt än
att vi också skulle plocka in en förstärkning av församlingarnas rätt att styra
över sina egna marktillgångar, inom ramen för någon sorts åländskt domkapitel eller vad man kallar det. Det här är en av de frågorna som nämnden kan
ta sig tid till att diskutera. Tack, fru talman.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Min replik innehåller två delar. Först vad gäller läsarvänligheten så delar jag kollegan Harry Janssons invändningar. Jag vill
hänvisa till arbetsordningen som nu är annorlunda upplagd än vad den
tidigare var. Tidigare skulle regeringen lämna en redogörelse till självstyrelsepolitiska nämnden. Redogörelsen kunde eventuellt remissbehandlas, annars inte. Enligt arbetsordningen är det nu uttryckligen så
att redogörelsen ska lämnas till lagtinget och behandlas på det sättet.
Invändningen är alldeles korrekt, Harry Jansson. Jag önskar också en
annan uppläggning i framtiden av redogörelsen. Ett upplägg som mera
tar hänsyn till den ändrade arbetsordningen.
Jag tycker inte att vi har varit särskilt tystlåtna i frågan om demilitarisering och neutralisering. Låt mig citera första paragrafen i den nya lagtingsordningen; ”Åland är en på folkrätten grundad autonomi och är
genom internationella avtal demilitariserat och neutraliserat.” Det här
ska vi upprepa ofta och gärna.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Det är bra att kollegan Gunnar Jansson nämner det
framsteg som gjordes i samband med lagtingsordningen. Det är bara att
gratulera till arbetsgruppens insatser och det som sedermera blev lagtingets beslut, om än i någon förändrad form via högsta domstolens
granskning. Det blev ändå en stark markering av Ålands status inklusive
demilitarisering och neutralisering. Det är den typen av initiativ och aktiv marknadsföring som jag vill se mera av framöver. Tack för det, kollegan Gunnar Jansson.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! När det gäller språkrådet så finns alla skäl att granska strukturerna och hur det har fungerat. Nu har det pågått några år, det är sagt
att det ska göras en utvärdering och man ska titta på dess roll. Men till
skillnad från ltl Harry Jansson så tror jag att språkrådet behöver finnas
kvar i någon form. Även om man nu på ett föredömligt sätt har kartlagt
de frågor som är väsentliga så dyker det hela tiden nya frågor. Sedan har
också språkrådet haft rollen att man även har riktat sig till andra myndigheter och inte bara till landskapsregeringen. Jag kan ta som exempel
ÅHS där man har jobbat aktivt för att stärka möjligheten till svenskspråkig vård i riket. Man har haft ett ganska gediget och omfattande arbete.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Vtm Eriksson synpunkter är naturligtvis beaktansvärda. Frågan är dock hur länge vi kan ha ett system där vi har personer
som är starkt engagerade på annat håll och hur mycket vi kan begära
vad gäller den här typen av insatser från deras sida i det långa loppet.
Särskilt i ett läge där landskapsregeringens möjligheter att förse rådet
med någon form av tjänstemannaresurs har varit ytterst begränsade och
till och med i vissa fall för rådet direkt störande i dess arbete. Frågan är
trots allt om det inte skulle vara dags för lite mera politik just i det här
skedet? Vicetalman har rätt i att det dyker upp nya frågeställningar, men
kanske inte av sådan art så att det inte skulle kunna hanteras inom ramen för en politisk kommitté. De frågeställningar som tecknas ner i den
nu aktuella redogörelsen är ju sådana som har varit kända för oss alla i
flera år redan. Det är bara åtgärderna som saknas.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! En poäng som ltl Harry Jansson har är att det finns en svaghet i
att personer som har aktivitet på annat håll också ska jobba med det här,
därför att det är ganska mycket jobb i språkrådet. Men då borde man
kanske fundera mera på hur man strukturerar om själva språkrådet?
Förutom den politiska bedömningen tror jag att det också ska finnas en
grupp som mer på saklig grund tittar på den här problematiken och pekar på den för oss politiker. Sedan är det upp till oss att se till att också
jobba för att åtgärda de problem som språkrådet pekar ut. Det finns ju
flera exempel som jag vet att vi har jobbat med, vi har kanske inte nått
resultat men vi har jobbat med frågorna och tagit till oss dem. Därför
har det som språkrådet kommit fram med varit värdefullt.
Ltl Harry Jansson, replik

Jag tror att självstyrelsepolitiska nämnden får ta en diskussion, höra
landskapsregeringen om de här frågorna och även representanter från
språkrådet och se vilken den bästa vägen är att få en konkret fortsättning på de initiativ som rådet har väckt på ett förtjänstfullt sätt. Vi får
även se i vilken mån allt detta som rådet har väckt vad gäller kollektivavtal, fastighetsmäkleri och andra områden där det finns problem kan få
en lösning, i viss mån inom ramen för det nationella språkprojekt som
lantrådet är direkt engagerad i. Det är också ett sätt att komma vidare i
några av de här frågorna.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Ltl Harry Jansson och jag delar intresset om de kyrkopolitiska frågorna. Jag tror att den nämnda motionen var undertecknad av
oss båda en gång i tiden. Den linje som landskapsregeringen nu beskriver här är ändå fortsättningsvis huvudspåret. Jag tror att det är bra om
det går såsom ltl Harry Jansson nu sade. Utgående från det resonemang
som finns angående hur kyrkan utvecklas i Finland så behöver också
församlingarna följa med och se vilket intresse man har att göra saker
och ting. Jag för min del är öppen för att fortsätta resonemangen om
man eventuellt också kan göra något tidigare än vad som görs här. Jag
tror också att vi ska var försiktiga i det sammanhanget så att vi inte skjuter sönder argumentationen inför diskussionen kring ramlagen. Men jag
har absolut en öppenhet om det visar sig att det uppstår väldigt akuta
behov för att göra förändringar. Det är viktigt att församlingarna måste
vara med och ge en input i så fall att man ser problemen kring det här.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag får lov att bjuda hela lagtinget på kaffe idag så det
är bara att gå och skriva in sig i cafeterian så fixar vi det.
Vad gäller sakfrågan, bästa minister Ehn, så principiellt ja, på det sätt
som ministern resonerar, att man kan hantera det enligt landskapsregeringens förslag.
Vad som lite talar för en annan linje i det här skedet är karaktären på
lagstiftningen dvs. att det är kyrkomöte. Vi är välsignade, om uttrycket
tillåts, att vi har en åländsk representant i form av Peter Lindbäck, som
har förmågan att övertyga, motivera och är väl insatt i de här frågeställningarna. Till honom kunde vi leverera, inom en ganska snar framtid,
ett klart åländskt budskap att det är detta som vi vill att representanten
ska jobba för. Nog skulle det kännas bra med tanke på den kunskap som
den personen besitter.
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag är mycket öppen för att föra diskussionen vidare kring
det här. Samtidigt tror jag att det är ytterst viktigt att man har församlingarna med i det här resonemanget, så att man får dem som till vardags konfronteras med det här att också agera.
Lite av ett bekymmer i det här sammanhanget är att den ministerpost
som jag nu sitter på traditionellt har tagit den här frågan till sig och drivit den, samtidigt är det inget behörighetsområde. Det här med arbetsfördelningen måste man titta lite vidare på och hur initiativen ska tas.
Fortsättningsvis har jag en stor öppenhet för att diskutera frågorna vidare och utnyttja den kunskapsbank som vi har i nu sittande ledamot i
kyrkomötet. Jag tror att vi kan göra mycket.
Nu är kyrkolagen på gång att revideras. Vi för också ett resonemang
där kring vårt inflytande vad gäller kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
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Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Ja, det är sant det som minister Ehn säger om kyrkans
församlingar och speciella tillvaro i det åländska samhället. Det passar
bra att på nytt citera kyrkoherde Artur Javén när han 1970 konstaterade: ” Tyvärr var kyrkan ett samhällsområde som självstyrelselagens
fäder glömde bort”.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Den här redogörelsen blir förstås lite speciell när en ny regering
lämnar den till lagtinget och redogör för ett år där en annan regering förde
politiken. De frågor som finns i den här redogörelsen är till stora delar gamla
kända frågor, de är mycket bearbetade och de är förankrade många gånger
om i lagtinget. För en ny regering är det egentligen bara att kliva i ”ett par
ingådda skor”, om jag får uttrycka det så drastiskt. För arbetet fortgår faktiskt
väldigt mycket.
Den nya arbetsordningen säger att landskapsregeringen, vid början av
varje lagtingsår, ska överlämna en redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor. Det här har faktiskt förändrats så att man inte längre behöver redogöra
för tiden från november till oktober. Nu kan man redogöra frågornas status
såsom de föreligger vid ingången av arbetsåret. Det här är ett framsteg tycker
jag. Såsom det är nu och såsom också den här redogörelsen ger vid handen så
är det väldigt mycket historia. Det var något som pågick framtill den 31 oktober 2011 och nu skriver vi mars 2012. Väldigt mycket har hunnit hända sedan
dess.
Jag ser fram emot att man i nästa redogörelse har ett annat grepp om det
och redogör mer för status. Vi diskuterar ändå alltid nuläget och framtiden i
lagtinget och det gör man också i nämnden. När nämnden gör sitt betänkande så tittar man oftast framåt. Det har ändå i praktiken blivit den formen
av diskussion.
Det absolut viktigaste för Åland när det gäller extern politiska frågor är att
förankra hos regeringen i Helsingfors. Det är viktigt för regeringen i Helsingfors att förstå och jobba för de åländska frågorna. Många gånger är det ärenden som vi själva inte har makt över. Därför är det också viktigt att den sittande regeringen är väl införstådd med åländska ärenden, att man är välinformerad och att vi sköter vår fotarbete gentemot regeringen i Helsingfors.
Jag saknar några saker i redogörelsen. En del är det arbete som gjordes när
den nya regeringen Katainen tillkom. Då förekom ett intensivt arbete från
åländsk sida att man i regeringsprogrammet skulle ta in dem för Åland viktiga frågorna. Partierna här på Åland enades kring tre frågor och skrivningar
om de frågorna. Det handlade om självstyrelsens utveckling, vår kommittés
rapport som vi ville att man skulle jobba vidare med, det handlade om språket och om sjöfarten. Det här tycker jag också att landskapsregering kunde
ha beskrivit i redogörelsen, för det lades ner väldigt mycket energi på det.
Partierna här gjorde det, vi hade ett intensivt arbete med regeringspartierna i
Helsingfors. Själv var jag faktiskt också med under regeringsförhandlingarna
och hade access in i förhandlingarna som en oberoende sakkunnig. Jag kunde
komma och gå och stöta på olika personer. Jag hade personlig kontakt med
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företrädare för alla regeringspartiers ledning. Vi jobbade tillsammans med
riksdagsledamoten och svenska riksdagsgruppen särskilt eftersom ålänningen också ingår i den svenska riksdagsgruppen.
I regeringsprogrammet Katainen togs självstyrelsefrågan in, visserligen en
målsättning, men den har vi som plattform när vi kräver och begär av regeringen att man nu ska gå vidare med modernisering av självstyrelsesystemet.
Man tog en bra skrivning om Åland och svenska språkets ställning.
Jag saknar också sjöfarten mycket i den här redogörelsen, precis som ltl
Mats Perämaa. Sjöfarten har en stor betydelse för det åländska samhället,
samtidigt som vi inte själva äger ärendet för att det inte är vår behörighet.
Sjöfarten har verkligen varit under lupp det sista året därför att det var så viktigt att man skulle få in i regeringsprogrammet att man tryggar sjöfartens
förutsättningar för framtiden. Det kom in skrivningar som är positiva, starka
och bra. Men samtidigt beslöts också att man måste spara 20 miljoner euro
inom sjöfarten. Då gäller det att bevaka att de inbesparingarna inte påverkar
den här restitutionen. I förra regeringen hade vi mycket kontakter, vi tog
olika initiativ och det är viktigt att nuvarande regering följer upp det här.
Dessutom tillkom tonnageskatten och den tillkom under den här regeringens tid. Vi lade grunden till tonnageskatten och vi har jobbat tillsammans
med rederinäringen och med regeringen. Tonnageskatten är äntligen i hamn.
Två frågor till togs också in i regeringsprogrammet; vindkraften och en
skrivning om fortsatt utveckling av EU och Ålands inflytande.
Jag tycker särskilt att man ska notera vindkraften. Man ska också se till att
man använder sig av den i den fortsatta argumentationen där det sägs; ”vindkraft i Finland ska etableras på de platser som är mest förmånliga att
bygga vindkraft”. Det har Katainen skrivit in i sitt regeringsprogram. Det är
ett starkt argument eftersom Åland är den plats som är bäst lämpad att bygga
vindkraft på.
Många frågor i redogörelsen är verkliga långkörare. Vi har haft vindkraft i
många redogörelser. Vi har avräkningsgrunden, skattegränsen, parlamentsplatsen, språkfrågan och lotterilagstiftningen. Det är frågor som vi har hanterat under många år. Det känns ibland så där som lantrådet sade här i en tidigare debatt, att man gärna vill få ett slut någon gång. Man vill lägga bort frågor för att ta tag i nya och så är det. Men så länge som frågorna inte är lösta
så måste man fortsätta att jobba med dem.
Det som känns ganska bra är när man får resultat och när man konkret når
i mål med frågor. Jag kan räkna upp några frågor som finns i redogörelsen
där vi faktiskt också har nått resultatet. Vi lyckades utverka extra anslag för
att kunna bygga en kabel. Subsidaritetskontrollen är nu reglerad i lag, lagtinget kan ge sitt yttrande till riksdagen. Vi har nått resultat med bredband så
att Kökar och skärgården har möjlighet att också ta del av pengar från riket
för att bygga ut sitt bredbandssystem. Vi har tonnageskatten, som jag
nämnde, som också borde ha tagits upp i redogörelsen. Det har arbetats
mycket med utbildning i Sverige och där har vi nått vissa resultat. Det finns
vissa frågetecken där också för framtiden, men vi nådde ett resultat. Vi har
kollektivavtal på svenska, där finns mycket jobb ännu men vi nådde ända
fram till att det blev garantier från statsministern. Det blev också, efter mycket extra utryckning, pengar i ett sent skede i riksdagsbehandlingen. Vi har
nått en bit på väg, men det finns ytterligare arbete att göra. Man får se delsegrarna och se till att man också gläder sig åt de framsteg vi gör.
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Ett avslut finns också, som vi kanske inte lika nöjda med, grundlagen. Det
blir säkert en fråga för fortsatt process. Ett annat avslut är demilitariseringens gränser, att få demilitariseringens gränser att stämma överens med självstyrelsens gränser. Där finns någon form av avslut. Jag tycker att vi inte ska
nöja oss med det avslutet. Kommer man inte framåt och man stöter på motstånd i form av ett stort berg då måste man gå runt berget. Jag tror att man
ska fundera på en ny metod när det gäller att få till stånd att demilitariseringens gränser sammanfaller med självstyrelsens gränser. Man borde gå den inomstatliga vägen, via lantmäteriförrättningar. Tidigare har vi haft den linjen
att demilitariseringens gränser skulle justeras. Det har varit väldigt svårt att
nå framgång eftersom man då måste vända sig till alla stater som har tecknat
under konventionen.
Långkörare, vissa avslut, men också nya frågor har tillkommit under arbetets gång. Nya frågor i den här redogörelsen är t.ex. Åland som eget statistikland. Det är en fråga som väcktes och som jag tror att vi arbetade med förra
året. Åland har byggt upp en väl fungerande utredningsbyrå som är professionell och har hög kvalitet. Målet är att Åland skulle kunna bli ett eget statistikland. Orsaken till det här läget just nu är att det finns problem. Det finns
problemen när det finns två behörighetsområden i landet. När Åland beskrivs
så är vi alltid inbakade och ihopblandade med andra regioner i Finland.
Självstyrelsen ska alltid beskrivas skilt från övriga regioner och det har vi inte
lyckats uppnå. Förhandlingarna har inletts. Första steget i den här utvecklingsprocessen är att man ska nå det samt att statistikuppgifter om Åland alltid ska vara på svenska, inte heller det har uppnåtts. Det här är en ny fråga
som man verkligen har anledning att hålla i och se till att man för vidare.
En sak som jag saknar i redogörelsen är våra kontakter till Sverige. Vi hade
olika kontakter, alldeles särskilt tänker jag på kontakter till polisen där vi
skapade ett nytt samarbete i och med att Sveriges polischef var hit. Han var
hit med sin stab och vi gick igenom de åländska polisernas möjligheter att utbilda sig på svenska. Då öppnades ett system upp där åländska poliser har
möjlighet att delta i svenskspråkig utbildning i Sverige på vidareutbildnings
nivå, inte på den grundläggande nivån.
Vi har i många olika sammanhang lyft upp kärnkraft. Vi har varit aktiva att
påpeka de omkringliggande projekten, särskilt när det gäller kärnbränsleförvaringen. Det saknar jag också i den här redogörelsen.
Talman, jag har säkert pratat alldeles för länge. Sista frågan som jag saknar
är en fråga som seglade upp som ett jättehot för Åland som handlade om den
skattefria försäljningen på flyget. Det kom upp en lag från socialministeriet
som gick så långt så att det var fem före att frågan klubbades i riksdagen när
det uppmärksammades att konsekvensen kommer att bli att man måste
stänga ner taxfreeförsäljningen på flygfältet i Mariehamn och på flygen till
Åland. Det blev brandkårsutryckningar där vi fick stopp på riksdagsbehandlingen med hjälp av olika kontakter. Vi var många som jobbade för att få detta
på rätt, sedermera blev det också tillrättalagt. Just nu finns inte det här hotet
kvar. Men det är en viktig fråga som skulle ha haft stor konsekvens för Åland
och som också kunde ha förtjänat att omnämnas i redogörelsen. Tack, talman.
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Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag blev lite fundersam när det gäller polisutbildningen. Det verkade som om det skulle komma någon nyhet. Jag känner uppenbarligen inte till det när det gäller utbildningen i Sverige. Poliserna
har under väldigt lång tid utbildats i Sverige. Problemet har varit att
kostnaderna är väldigt höga, både när det gäller att bo och kursavgifterna, medan det i princip är gratis när man far till Finland. Har det blivit
något framsteg där eller vad är förändringen?
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det har inte funnits ett formaliserat samarbete som har varit
bekräftat på högsta nivå. Det har förekommit att man har kunnat åka,
men man har inte haft detta reglerat. Nu har man kommit överens om
att poliser från Åland alltid ska vara välkomna och man börjar utbyta information. Det blir mera reglerat, det har tidigare inte varit bekräftat på
en högre nivå och detta har man upplevts som en brist från vår polismyndighets sida. Man har inte vetat vad som gäller, men nu vet man.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! Den här redogörelsen för väsentliga självstyrelsepolitiska frågor
som vi nu har att behandla är mycket viktig och berör flera områden av stor
betydelse.
Jag tänker dock i mitt anförande denna gång bara beröra ett område där
jag önskar ge lite vägkost till den fortsatta behandlingen efter den här remissdebatten. Området som det gäller är kollektivavtal och bekymren kring
dem. På sidan 5 under rubriken ”Allmänna kollektivavtal” har landskapsregeringen redogjort för en hel del problem och några åtgärder som vidtagits.
Problemet med att många allmänt bindande kollektivavtal inte har funnits
och antagligen fortfarande idag i många fall inte finns på svenska är mycket
bekymmersam. Det är helt enkelt inte acceptabelt!
Det har skyllts på allt möjligt i den här frågan genom åren, men främst
handlar det ju om pengar. Det har till exempel inte funnits tillräckligt med
översättare anställda på ministerierna. Så nu har man tänkt på att man också
kan upphandla översättning, men det kostar ju också pengar, så det måste
finnas tillräckligt med pengar avsatta för ändamålet i vilket fall som helst. Avtalen förnyas också regelbundet, normalt med ett par års intervall, så pengarna behöver finnas där i varje budget.
I december 2010 antog Finlands riksdag en budgetmotion som garanterade 230 000 euro för allmänt bindande kollektivavtal till svenska under år
2011. De 230 000 euro som anslogs i rikets budget för år 2011 föregicks av en
uträkning som förutsatte att översättningarna skulle göras över en treårsperiod, d.v.s. att man skulle behöva anslå 230 000 euro för år 2012 och samma
belopp för år 2013. Därefter skulle det räcka med 100 000 euro per år för att
klara av den löpande översättningen.
I början av år 2011 fanns det ett tjugotal allmänt bindande kollektivavtal på
svenska av totalt 100 bindande kollektivavtal i Finland. Alltså, 80 procent av
avtalen fanns bara på finska. Det är inte bra!
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Hur användes dessa medel under år 2011? Blev det något resultat? Hur
många avtal är nu översatta? Det här tycker jag att man kunde titta på i den
fortsatta behandlingen.
I redogörelsen vi har framför oss kan man också utläsa att riksdagen har
fått ett förslag till lagändring i lagen om kollektivavtals allmänt bindande verkan. I samma proposition till riksdagen föreslås ändring av språklagen. Språklagen gäller ju inte på Åland eftersom vi har våra språkgarantier i och med
vår självstyrelse. Förhållandet till självstyrelsen berörs inte överhuvudtaget i
det sammanhanget. Garantin om att de befintliga avtalen ska översättas inom
tre år stadgas i språklagen enligt propositionen. Kanske det här inte betyder
något för oss, jag vet inte.
Däremot finns det en allmänt hållen skrivning i propositionen som anger
att statsrådet ska se till att bestämmelser och föreskrifter som ska gälla i
landskapet finns tillgängliga på svenska. Det handlar till exempel om handböcker från arbetarskyddscentralen och arbetshälsoinstitutet. Som jag har
förstått det finns inte heller mycket av dessa översatta idag. Det här är heller
inte bra för oss såklart.
Förutom det jag sagt om översättningar tidigare i mitt anförande vill jag
också framhålla vikten av att man också följer upp och bevakar kvaliteten på
översättningarna. Jag tycker att man kan säga att översättningar från finska
till svenska ofta har brister.
Enligt den information jag har trädde lagen i kraft den 1 oktober 2011,
alltså inom tidsspannet för denna redogörelse. Jag tycker att det kunde nämnas här i redogörelsen och vad som beslutats i frågan i riksdagen. Jag har för
mig att utskottet och riksdagen antog lagförslaget utan ändringar, vilket till
exempel betyder att allmänt bindande kollektivavtal inte blir bindande rättskällor på båda språken utan enbart på originalspråket. Alltså i praktiken
finska eftersom sannolikt de allra flesta, om inte alla, avtal har finska som
originalspråk.
Fru talman! Jag har personlig yrkeserfarenhet från bekymmer med språket
i våra allmänt bindande kollektivavtal. Trots att det tidigare utlovades att kollektivavtal med flest berörda skulle få förtur vid översättningar fanns inte till
exempel finansbranschens kollektivavtal på svenska, inte heller ITbranschens avtal fanns på svenska när jag var verksam i det privata näringslivet. Det här var mycket frustrerande för både arbetstagare och arbetsgivare.
Det måste finnas en översättning för att kunna tillgodogöra sig rättigheterna
och fullfölja skyldigheterna i avtalen. Vet man vad som gäller skapar det en
trygghet för alla parter. Bristen på översatta avtal har lett till att arbetsgivare
har översatt avtal på eget bevåg. Det här är inte bra för någon part. En enpartsöversättning kan leda till onödiga spänningar mellan parterna och resultera i oförutsägbara konsekvenser eftersom avtalet i sig inte har verkan som
bindande rättskälla. Inte att förglömma så kostar en översättning för företag i
form av pengar eller resursanvändning. Vi ska också komma ihåg att dessa
enskilt gjorda översättningar inte kommer andra företag, och då särskilt små
företag, till nytta. Så här kan vi inte ha det. Rättsskyddet för våra åländska
anställda och våra åländska företag måste förbättras.
Jag tycker att man i den fortsatta behandlingen kunde höra representanter
från näringslivet och få en uppfattning om hur de har drabbats av problematiken.
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Fru talman! Avslutningsvis vill jag önska självstyrelsepolitiska nämnden
lycka till i arbetet med den här redogörelsen. Tack.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Det blir en lite märklig situation när man får det här dokumentet
producerat på det här sättet hit till lagtinget. Nämligen att den nya regeringen
ska berätta om ett år och vad den gamla regeringen har gjort. Sedan kommer
företrädare för den gamla regeringen och berättar vad man borde ha berättat
att man har gjort. Det blir märkligt i kvadrat, nästan i kubik.
Om man nu tycker att detta med budgeten blir lite märkligt, diskussionen
som vi alltid har, hur vi ska göra med budgeten när det är en avgående regering som snickrade den så blir det här om möjligt ännu märkligare.
Jag hoppas att man kunde fundera på det här. Om jag inte minns fel så
hade vi också den här situationen för fyra år sedan och fyra år före det. Det
sista den avgående regeringen borde göra före man går hem skulle vara att
göra den här redogörelsen. Sedan skulle redogörelsen bara postas hit av den
nya regeringen. Men nu har den nya regeringen, vice lantrådet och kansliminister, skrivit under så det blir inte riktigt bra.
Den här redogörelsen har fått ett nytt och förändrat lagrum i den nya arbetsordningen och innehåller viktiga frågor där lagtinget om möjligt bör vara
överens, åtminstone bör det finnas en bredare majoritet i många frågor. Nu
finns det en ganska bred majoritet bakom regeringen. De här frågorna står på
sätt och vis lite över parlamentarismen. Man behöver ha ett instrument för
att debattera sådana övergripande frågor.
Det här handlar mycket om utrikespolitik. Då gäller det också att man om
möjligt är överens om den linje som Åland ska föra, att den också är någorlunda stabil och inte kastar med politiska majoriteter. Därmed inte sagt
att det inte kan göra det också i vissa frågor. Många av de här frågorna kräver
också kvalificerad majoritet när regelverk ska ändras.
Det här ärendet går nu till självstyrelsepolitiska nämnden. Jag tycker att
man kunde ta en generell diskussion i nämnden och också mellan nämnden
och landskapsregeringen om hur det här ska utformas. Och om man bör
ändra sättet att redogöra för de här ärendena med anledning av vår nya bestämmelse, att man kommer med flera mindre redogörelser eller att man
ändå kommer med en årlig redogörelse. Sedan borde man kanske också diskutera de här frågorna utgående från den nya regeringens politik. Vi som är
innanför regeringsstängslet vet vilka tankar det finns, vi vet vad det står på
raderna i regeringsprogrammet och vi vet också vad det står mellan raderna.
Vi vet också det som man har kommit till efter cirka 100 dagar vid makten.
Här borde kanske självstyrelsepolitiska nämnden och dess betänkande
vara en liten bro över till oppositionen och samla hela lagtinget bakom vissa
positioner, vilket också är syftet med det här meddelandet. Jag hoppas att
man tar sig an det i självstyrelsepolitiska nämnden, där jag har fördelen att
sitta med. Jag tycker att det här är intressanta frågor.
Talman! Jag vill nämna några saker i uppräkningen på första sidan. Det är
tre punkter som jag tycker att är väldigt viktiga.
När det gäller hela paketet kring hembygdsrätt, jordförvärvsrätt och näringsrätt så hör jag till dem som under den förra perioden kritiserade att man
inte kom vidare med den parlamentariska kommitténs betänkande. Det
måste man nu göra i den nya regeringen. Det är väldigt viktiga saker.
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Det infinner sig också en frågeställning om hur man ska se på parlamentariska betänkanden och hur man är bunden till dem som parti, när jag tänker
på frågan om hembygdsrätten. Liberalerna verkar ha lämnat uppgörelsen
som man hade i kommittén och de har nu egna idéer om hur man ska göra
med hembygdsrätten. Det står ju var och ett parti fritt att göra det. Men då
måste man ställa sig frågan; finns det överhuvudtaget längre någon tyngd i
den parlamentariska kommitténs betänkande? Dels har det nu lämnats så här
länge och dels verkar det som om man, från visst håll åtminstone, backar från
den överenskommelsen. Då måste man fråga om det också gäller andra frågor. Eller ska man se det som att det nu är den nya regeringsmajoriteten som
får ta allt ansvar också över de här frågorna? Jag tycker att det i så fall skulle
vara olyckligt. Men är det på det viset så får man anpassa sig efter det. Hur
som helst så är det viktigt att arbetet går vidare under perioden.
När det gäller skattegränsen så är det ett ord som vi har sagt många gånger
här i lagtinget. Ofta passerar man ordet med en gäspning kanske och läser vidare. Men när det gäller det som står på sidan 11, punkt 10.1, om den nya tullcodexen så är det kanske den allra, allra viktigaste självstyrelsepolitiska frågan som finns redogjord i det här meddelandet. Att man med den nya tullcodexen på plats, rätt tillämpningsanvisningar och rätt system på plats äntligen får bort det omotiverade handelshindret idag mot den svenska marknaden. Det innebär, tillsammans med ett arv och traditioner, att Åland handlar mera med Finland än vad Finland handlar med sig självt. Hör hur orimligt
det låter! Detta i ett landskap som är helt svenskspråkigt och som har en
självstyrelse som ska garantera det svenska språkets fortlevnad. Då borde
man ju också ta del av det land som talar svenska väster om oss.
Processen att införa de här förenklingarna är otroligt viktigt självstyrelsepolitiskt, den kommer att få stora konsekvenser och där man får de fördelar
som det var meningen att EU-medlemskapet skulle ge. Nu får man de fördelarna slutligt, näringslivet kan välja och är inte bundet att handla österifrån.
Man kan fortsättningsvis givetvis handla österifrån och det kommer man att
göra från åländskt näringsliv, men inte i så stor utsträckning tror jag.
Till sist vill jag också sälla mig till dem som tycker att den sista punkten,
Åland som eget kyrkoland, skulle vara viktig. Det är kanske inte överst på allas agendor. Om den åländska kyrkan ska överleva och finnas kvar i framtiden så måste man få bestämma om sig själv och sin egendom i större utsträckning. Det är en viktig sak. Sedan måste man också få bestämma om sitt
innehåll. Idag är man fast i en väldigt konservativ och omodern finsk kyrkan.
Om man jämför med den svenska kyrkan så är det något helt annat. I Sverige
attraherar det nya människor att engagera sig i kyrkan i mycket större utsträckning. Med den här utvecklingen går det bara åt ett håll för den åländska
kyrkan. Men kunde man bli mera frigjord och kanske samarbeta med den
svenska kyrkan så tror jag att det kunde finnas en framtid i sekulariseringens
tidevarv förvisso, men det är för många viktigt att ha en krok att hänga upp
sin själ på. Gudlöshetens står bakom många av våra problem, brukar min
mor säga, hon kanske har rätt i det.
Ett problem i den åländska kyrkan är att man inte kan utforma sig som
man borde och följa med sin tid och följa med det samhälle som i övrigt följer
med sin tid.
Det var det som jag tänkte säga, talman. Det viktigaste som jag gärna upprepar är att i självstyrelsepolitiska nämndens behandling så måste man för98

söka få en bro över till den nya regeringen, så att också de som inte är inom
regeringsstängslet vet vad som gäller och hur man går vidare med de här frågeställningarna.
Ltl Wille Valve, replik

Tack, fru talman! Jag blev väldigt glad av att höra att ltl Sundman tog
upp skattegränsen och tullcodexen. Min personliga uppfattning är att
man eventuellt kunde höja målsättningen. I dokumentet står nu; ”det
gemensamma målet är att handel med varor över skattegränsen ska
vara minst lika smidig som för närvarande”. Jag anser att det kunde
vara bättre och det överensstämmer även för nästa mening; ”i arbete
beaktas målsättningen att förenkla handeln med Sverige och övriga
EU”. Som jag ser det kan handel med Sverige och övriga EU endast förenklas om vi har en högre målsättning.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det är någonting som man kunde fundera på i nämnden, att
förstärka de skrivningarna och höja ribban, det har jag ingenting emot. I
mitt anförande pratade jag huvudsakligen om den svenska marknaden.
Men det gäller också resten av EU, som ltl Valve säger.
Ltl Wille Valve, replik

Jag instämmer med ltl Sundman.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! I likhet med föregående talare så håller jag med om att det blir
en lite konstig debatt när man ska vända sig till en landskapsregering som
inte är ansvarig för det dokument som de i det här fallet lägger fram.
Samtidigt har det varit svårt att få grepp om den nya regeringen så jag vill
passa att fråga vad som nu görs under de olika områdena.
Lantrådet och jag var redan i ett tidigare replikskifte inne på reformeringen av självstyrelsesystemet. Nu sade lantrådet att senast 2022 ska det nya
självstyrelsesystemet vara i kraft. All politisk forskning har visat att om man
sätter upp en målsättning tidsmässigt så brukar man aldrig lyckas hålla den
utan det blir alltid förseningar.
Jag blev förvånad när jag fick höra lantrådets information om att man
denna vecka kommer att tillsätta en parlamentarisk kommitté på rikssidan,
men inte den partssammansatta kommittén som vi länge från åländsk sida
har efterlyst. I likhet med ltl Gunnar Jansson så blir jag lite fundersam över
vad den parlamentariska kommittén på rikssidan tänker göra. Det verkar lite
överambitiöst att tillsätta en parlamentarisk kommitté på rikssidan för att
försöka läsa vad det står i det parlamentariska betänkandet som vi tog fram
här på Åland. Det normala är att man skulle ha en partssammansatt kommitté.
Vi bör alla komma ihåg att den parlamentariska kommittén inte gick ner
på detaljnivå, det var väldigt övergripande politisk överenskommelse. Jag
tror att det skulle viktigt att man ifrån landskapsregeringens sida börjar jobba
med detaljerna under de olika ämnesområdena. Hur ska vi ha det här? Det
återstår väldigt mycket arbete.
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Jag känner mig fortfarande lite orolig över den takt man i det här viktiga
arbetet visar från den nya landskapsregeringens sida.
När det gäller hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt så sägs det; ”med
anledning av kommitténs betänkande antogs särskilda riktlinjer gällande
tillämpningen av 8 § jordförvärvslagen för Åland. Det finns ett behov av att
precisera riktlinjerna". Vi vet ju alla att bl.a. ltl Roger Jansson och jag plockade upp det här många gånger och konstaterade att riktlinjerna var felaktiga.
Därför hoppas jag att man från regeringens sida kan få ett svar på hur det här
förhåller sig och när landskapsregeringen tänker se till att man får det här på
rätt.
Följande punkt behandlar grundlagen. Där kan vi läsa att vid tre olika tillfällen har man gett utlåtande från landskapsregeringens sida på det arbetet.
Det första utlåtandet gick redan till kommittébetänkandet. Om jag inte minns
helt fel så fanns det kommittébetänkandet enbart på finska, dvs. grundlagen
som berör oss ålänningar likaväl som resten av medborgare i Finland fanns
bara på finska i det skedet. Jag hoppas att man i självstyrelsepolitiska nämnden kan titta på dessa utlåtanden och hur man hanterar dem ifrån landskapsregeringens sida. Jag tycker att det tydligare borde framgå av det här dokumentet vad dessa tre utlåtanden, som man gav, ledde till sist och slutligen.
Följande punkt är svenska språket. Jag läste den här redogörelsen som
kom för ett år sedan och det är mycket samma frågor. Lantrådet sade att man
skulle återkomma till språkrådet i tilläggsbudgeten, så det är kanske inte någon större idé att vi debatterar det dess mera. Jag har många gånger framfört
att språkrådet har varit en synnerligen tandlös institution. Det är inte medlemmarnas fel på något sätt, utan de har inte haft rörelseutrymme att göra så
mycket mera av det. Jag hoppas att man nu lyfter upp språkfrågorna på
högsta politiska nivå.
Fru talman! Jag tänkte också prata länge om de allmänna kollektivavtalen,
men för att korta ner mitt anförande så kan jag bara säga att jag stöder Petri
Carlssons tankar fullt ut. Det är bra att det finns sådana bakom regeringen
som är verkligt intresserade av de här frågorna och förhoppningsvis driver
på.
Jag tror också att det är viktigt att landskapsregeringens underlydande bolag ser till att man har svenskspråkiga heltäckande avtal. Det är något som vi
kanske får anledning att återkomma till. Jag uttalar mitt fulla stöd för det
som ltl Petri Carlsson sade.
Det som är nytt under den här rubriken är punkt 4.7, språket för åländska
ortsnamn. Landskapsregeringen har gjort ett besök hos generaldirektören för
lantmäteriverket och framfört kravet på att samtliga åländska ortsnamn ska
vara enbart på svenska på de kartor över Åland som lantmäteriverket ansvarar för. Den här långa redogörelsen slutar med att ”landskapsregeringen förväntar sig att lantmäteriverket vidtar åtgärder för att samtliga kartmaterial i vilka Åland ingår korrigeras på så sätt att de åländska ortsnamnen endast anges på svenska”. Jag riktar mig till regeringsbänken: På vilka
grunder slår man sig till ro och förväntar sig att det här nu ska lösa sig av sig
själv? Vi vet att Ålands näringsliv helt nyligen har lyft upp den här frågan.
Jag noterade att ltl Wille Valve sade samma sak när det gäller skattegränsen som jag har sagt många gånger, det bådar gott. Det står så här: ”Det gemensamma målet är att handeln med varor över skattegränsen ska vara
minst lika smidig och förenklad som för närvarande”.
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Det här är samma formulering som förekommit de senaste åren och jag
tycker att formuleringen är alltför vag. Frågan är vad som görs och av vem
görs det här arbetet idag? Händer det någonting överhuvudtaget eller inte när
det gäller skattegränsproblematiken?
Den sista frågan, fru talman, som jag tänker ta upp handlar om högskolestudier i Sverige. Det sägs så här i texten: ”Det är av yttersta vikt för det
åländska samhällets välstånd och fortsatta ekonomiska och strukturella utveckling att ålänningar fortsättningsvis ges möjligheter att studera i högskola på sitt modersmål.” Det här är synnerligen bra formulerat. Jag ställde
för ungefär ett år sedan en fråga till dåvarande utbildningsminister, nuvarande talman, om högskoleverkets ändrade föreskrifter när det gäller grundläggande behörighet samt urval till svensk högskola och vad det kunde leda
till. Här kan man läsa att landskapsregeringen yttrande sig den 22 september
2011 över den här problematiken. Man tog också upp frågan om att likvärdighet i värdering av åländska betyg i förhållande till svenska betyg skulle göras.
Det förekommer tre olika betygsskalor. Enligt vad jag har förstått så är problemen kanske störst för dem som studerar till närvårdare i och med att man
i stort sett följer finländsk examen med stöd av finsk lagstiftning och där är
vitsordskalan ett till tre. Det här är det största problemet har jag förstått.
Avslutningsvis så hoppas jag att man också från självstyrelsepolitiska
nämnden tittar på den här problematiken.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Ltl Anders Eriksson var lite missnöjd med att det nu
tillsätts en parlamentarisk grupp på rikssidan och för att den inte är
partssammansatt. Det kan jag ha en viss förståelse för. Men då ska man
dra sig till minnes att när justitieminister Anna-Maria Henriksson var
här så sent som på hösten 2011 då var förslaget att det skulle vara en ren
tjänstemannagrupp. Jag kommer ihåg när vi satt här i salen och jag
ganska ensam då framhöll behovet av att det skulle vara en parlamentarisk politisk representation och helst en partssammansatt grupp. Jag
tycker ändå att det här är någon slags kompromiss. Men det hade varit
intressant med en partssammansatt grupp. Den här gruppen ska nu
granska det här betänkandet.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Det var just det som jag tänkte att den här kommittén kanske ska göra.
Jag fick nyligen informationen att man ska granska kommittébetänkandet som den parlamentariska kommittén här på Åland tog fram. Jag
tycker att det är ett rätt märkligt arbetssätt. Det handlar ju inte om någon rymdforskning utan det är ju i stort sett att läsa igenom betänkandet. För att komma vidare så borde man ju ha den partssammansatta
gruppen. Framförallt borde man från åländsk sida med full fart börja
jobba på hur vi ska bemöta de olika invändningarna som vi vet att
kommer att resas, bl.a. när det gäller övertagandet av beskattningen.
Ltl Sundback känner ju av naturliga orsaker till det här bättre än mig.
Jag får den uppfattningen att det här arbetet ganska långt står stilla.
Man driver inte frågan från den nuvarande regeringens sida. Har jag fel?
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Finns det någon information om det så är jag bara glad att få ta del av
den.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Av naturliga orsaker så är inte ltl Anders Eriksson uppdaterad. De här frågorna har diskuterats inom regeringsblocket senast idag.
Det finns en diskussion om hur man ska följa upp kommitténs arbete.
Jag tycker att man nu får utgå från det här. Det är ju ändå ganska logiskt att man på rikssidan vill granska det här förslaget. Det är en rikslag
och så här gjorde man nog också då när den förra självstyrelselagen kom
till stånd. Då var ju inte ålänningarna representerade i den kommitté
som tog fram det slutgiltiga beslutet. Den här gången kommer ju riksmyndigheterna och politikerna att vara mycket mera beroende av oss eftersom ingenting kan gå igenom om vi inte godkänner det.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag vet inte om det finns dess mera information än det som lantrådet
gav redan. Utöver det som framkom i replikskiftet vore det intressant att
veta vilket mandat och vilket uppdrag den parlamentariska gruppen
som man nu tillsätter på den finska sidan riktigt har?
Jag träffade ju också representanterna från SFP när de var här förra
hösten, i september i fjol, och först nu får man till en grupp. Nog tar det
en oerhörd tid att få till det minsta lilla kommatecken när det gäller de
här frågorna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ltl Anders Eriksson hade lite frågor angående hembygdsrätt,
jordförvärvsrätt och näringsrätt. Jag vill informera att landskapsregeringen har haft en hel del att sätta sig in i. Vi har satt igång en hel del arbete. Vad beträffar just de här frågorna så kommer vi säkert att ta oss an
dem senare i år. Det ska också finnas resurser både vad gäller tjänstemän på avdelningen men också på lagberedningen. Vi ska titta om det
krävs förändringar, i så fall vilka och precisera det utgående från det arbetet som gjordes och presenterades 2009.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är lite annorlunda tonläge nu ifrån obundnas sida jämfört med när
man var i oppositionen. Vi var helt eniga. Nu sägs det att det är en hel
del att sätta sig in i och den här blamagen som tidigare kansliminister
gjorde när det gäller jordförvärvsfrågorna kommer man tydligen att tillrättalägga senare i år. Verkligheten är ju sådan att kommittébetänkandet var väldigt detaljerat, det är i stort sett bara att skriva av kommittébetänkande så skulle man få den här biten på plats. Det här låter nog lite
som undanflykter.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ltl Anders Eriksson får naturligtvis tolka mina uttalanden som
han vill. Jag har inte för avsikt att på något sätt resignera i de här frågorna. Jag har med all min tydlighet tidigare framfört mina åsikter och
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de kvarstår. Det arbete som jag kommer att sätta igång i de här frågorna
tror jag kommer att falla både Ålands Framtid och ltl Anders Eriksson
väl ut.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det får vi väl förstås ta ställning till när förslagen kommer, men förhoppningsvis kan det vara så.
Nej, det vore väl väldigt allvarligt om minister Lindholm redan nu
skulle resignera när man just har startat upp det här arbetet. Jag ville
peka på att det är ett annat tonläge nu när man säger att det är en hel del
att sätta sig in i och att man kommer att åtgärda det här senare i år. Den
här frågan är ju inte speciellt komplicerad sist och slutligen. Det finns ju
ett väldigt detaljerat och tydligt kommittébetänkande i botten. Det finns
de facto ledamöter bakom den nuvarande regeringen som också har
medverkat, så månne man inte ska få det här på plats relativt snabbt
ändå.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Min replik gäller kollegan Anders Erikssons uttalande
om självstyrelsereformprojektet. Man kan väl ändå säga att det nu
kanske tydligare än någonsin tidigare framstår att självstyrelsearrangemanget för Åland är en uppgörelse mellan parter. För Ålands del sade vi
vad Åland som part ville ha för drygt ett år sedan, och nu vill den andra
parten ta reda på vad vi vill. Det här har jag också förståelse för.
Jag vill också upplysa och därmed lite instämma i Erikssons farhågor
i den meningen att vi i det seminarium, som jag åberopade i en tidigare
replik, där jag, ltl Sundback och andra deltog så var frågorna som kom
efter våra presentationer; ”nå, men hur tänkt er det och det och det?”
Det var ett resonemang på en väldigt detaljerad finlirarnivå. Det avskräckte mig lite faktiskt. Därför vill jag också hålla den här debatten på
en politisk nivå så långt och länge som det bara är möjligt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är helt säkert en bra strategi om man lyckas med det. Men vi vet ju
av erfarenhet att det alltid är lätt att gräva ner sig i detaljer när det gäller
politiskt arbete om det är något av mera storskaligt format som man inte
vill omfatta. Jag tror faktiskt, och det är därför som jag har efterlyst det i
debatten flera gånger, att det är viktigt att man jobbar från åländsk sida,
att landskapsregeringen håller i taktpinnen när det gäller detaljfrågorna.
För kan man inte från åländsk sida ge goda välunderbyggda svar på de
frågor som eventuellt ställs så stärker ju inte det saken. Det är därför
som jag har efterlyst att också det arbetet skulle starta upp så fort som
möjligt.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Därför tror jag också det är viktigt att vi senast under behandlingen i självstyrelsepolitiska nämnden får tillgång till det uppdrag,
det mandat som denna rikskommittén har fått eller håller på att få och
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att vi där får en genomlysning av det hela. Åtminstone tänker jag fungera i den riktningen och hoppas på stöd från Erikssons parti.
Ltl Anders Eriksson, replik

Man kan alltid räkna med stöd från Erikssons parti när det gäller att utveckla den åländska självbestämmanderätten, på det behöver Jansson
inte tvivla.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Lagtingsordningen säger att en sådan här redogörelse ska lämnas i början av varje lagtingsår. Det här lagtingsåret började den 1 november.
Mars följande år är inte början av lagtingsåret. Vi börjar närma oss hälften.
När den gamla regeringen satt i tre veckor i november så borde de ha lämnat
den här redogörelsen. Då hade vi sluppit en del av den här diskussionen som
vi har haft idag från oppositionens sida, att olika saker saknas. Det här är
någonting att beakta i framtiden.
Den förra regeringen och regeringschefen gjorde flera framsteg i de självstyrelsepolitiska frågorna. Många av de framstegen baserade sig på arbete
som har gjorts före den regeringen tillträdde. Så här fungerar de extra politiska frågorna, det är frågan om maratonlopp och ibland när man tar två steg
framåt får man samtidigt ta ett steg bakåt. Det är utmärkande för självstyrelsepolitiken. Det gäller att orka. Det anger också nödvändigheten av all partisamarbete i de extern politiska frågorna, men samtidigt inte på det sättet att
minoriteter ska få styra. Vi har länge levt under den tesen att man i riket när
det gäller självstyrelsens utveckling har sagt att; ”ja, när ni ålänningar är
överens, så kom hit då så ska vi nog lyssna på er”. Det är att lägga de demokratiska grundreglerna på hyllan, att kräva att ett samhälle ska vara överens
före man lyssnar på dem och före man agerar utgående från deras önskemål.
Nu är det så lyckligt när det gäller självstyrelselagsrevisionen att där har vi
visat upp en enighet, men det ska inte behövas i normalfallet i en demokratiutveckling.
Jag ska för min och för partigruppens del tala enbart om två block; reformering av självstyrelsesystemet, hembygdsrätt, jordförvärvsrätt och näringsrätt och demilitariserings- och neutraliseringsfrågor relativt kort och det
andra är fartygsbesöken och gränsbevakningsväsendets utveckling, som faller
mera specifikt under demilitariseringens och neutraliseringens regim.
När det gäller reformeringen av självstyrelsesystemet så har vi idag fått
höra, även vi som sitter i regeringsställning, att man i riket på justitieministeriets föredragning avser att tillsätta en egen parlamentarisk rikskommitté.
Man kan säga att det är positivt att något sker. En del av de farhågor som har
uttalats här i plenum vill jag också lyfta. Det är inte så bra. För vi har nu
kommit fram med ett förslag där vi har varit eniga om att den här långa listan
över riket behörighet i självstyrelselagen ska krympas. Den krymps på det viset att lagtinget fattar beslut om tidtabellen och innehållet i krympningen i
allmänhet efter samråd med riket.
När man tillsätter en rikskommitté så kommer den kommittén att se på att
den här gränsen ska flytta tillbaka. Man ska inte minska rikslistan så här
mycket som den åländska kommittén har föreslagit. Det här är ett politiskt
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bekymmer som man måste möta från åländsk sida. Det tror jag att man bäst
möter genom att vi är aktiva, att vi skapar en organisation här och tillsätter
en ny grupp eller någonting sådant som försöker komma till tals med riksgruppen. Förutom att vi ska jobba via partierna så bör vi jobba direkt mot
den här gruppen också på ett organiserat sätt.
Landskapsregeringen kan naturligtvis utgöra den gruppen. Jag tror att det
är bra om man också har en annan anfallsmetod, om man får uttrycka det så.
Att vi får en aktiv dialog från början när riksgruppen börjar arbeta och att vi
får information till riksgruppen framförd på ett bra sätt.
Samtidigt bör vi eftersträva att en blandad kommitté blir resultatet av det
här så fort som möjligt. Absolut under år 2012 bör det genomföras för att
överhuvudtaget hinna till målsättningen att vi vid självstyrelsens 100årsjubileum ska ha kommit tillräckligt långt.
När det gäller hembygdsrätten, jordförvärvsrätten och näringsrätten så vill
jag citera ur regeringen Gunells regeringsprogram, sidan 4. Där sägs mycket
klart vad man avser att göra och det här har vi fyra partier kommit överens
om. Man avslutar texten i detta sammanhang med; ”nuvarande lagstiftning
revideras i enlighet med den parlamentariska gruppens förslag. Åländsk utredningsserie nr 4:2009.” Det här är alltså tre år gammalt arbete, som den
här regeringen har sagt att man fortfarande är överens om och lovar att genomföra. Mitt budskap till landskapsregeringen är att ett tydligare lagberedningsförslag är svårt att hitta. Materialet finns, det är bara att sjösätta och det
har vi kommit överens om i regeringsprogrammet.
Texten i meddelandet på sidan 2 blev lite otydlig. Därför förstår jag tvivlen,
som har kommit fram i debatten, att man är på rätt.
När det sedan gäller demilitariseringen och neutraliseringen så talar man
om ramverket för landskapsregeringens fortsatta arbete med att stärka
Ålands status som demilitariserad och neutraliserad zon. Men det är ännu lite
oklart när det här ska göras och hur det ska göras, men det får vi säkert svar
på i självstyrelsepolitiska nämnden. Hur är särskilt intressant, särskilt ur den
synpunkten att fredsinstitutet har jobbat mycket med de här frågorna före
landskapsregeringen tog över det till sig och gjorde sina egna formuleringar
igen, precis som det gjordes i samband med en känd turiststrategiplan. Man
tappar tid. Man kanske tappar ett eller två år på det.
Det var bra att lantrådet kompletterade med att också kontaktgruppen ska
kopplas in i det här arbetet. Jag tror att det är viktigt att det arbetet som har
gjorts inom ramen för fredsinstitutet nu används.
För mig som har varit med länge så är ramverket intressant, särskilt ur den
synpunkten som har diskuterats här tidigare, om partsförhållande. Vi är från
början formellt inte part i något av de internationella avtal som gäller demilitariseringen från 1940 med Sovjetunionen numera Ryssland och neutraliseringen från 1921. I 70 år fungerade vi inte heller särskilt mycket som part.
Det var i början på 90-talet och 2000-talet eller noll-talet, som man säger nuförtiden, som man har strävat efter partssituationen.
Utvecklingen inom folkrätten har också gjort att den som är aktiv i den här
typen av frågor, som inkluderas internationella avtal, så får en form av partsställning genom sin aktivitet. Därför är det viktigt att det här ramverket, som
vi tar fram, klargör vår ställning såsom i praktiken numera part i sammanhanget. Det var den första punkten.
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Den andra punkten gäller fartygsbesök och gränsbevakningsväsendet. Tabellen på sidan 10 är väl ny utformad om fartygsbesöken. Man har en ny kolumn som heter landstigning. Man får för sig när man läser den att det inte
har förekommit landstigningar av den militära personalen före 2010. Men så
är det ju inte. Man har tydligen börjat föra statistik över det 2010. Vi har i vår
grupp lite diskuterat vad det här egentligen betyder. För min del kan det inte
betyda att man stiger i land för att förtöja fartyget, för då skulle det vara tydligt flera landstigningar. Det betyder nog att man går i land med besättningen. Vi har haft en viss förståelse för att man gör en tur från Västra hamnen
upp till gränsbevakningens anläggning på Lotsberget. Men där borde det ta
slut. Från åländsk sida kan vi inte acceptera att militär personal rör sig i staden och så har det varit genom alla årtionden som jag har varit med, att det
kan vi inte acceptera. Jag menar nog också att det ingår i överenskommelsen
med försvarsministern Elisabeth Rehn från början av 90-talet och senare
med försvarsminister Jan-Erik Enestam i medlet på 90-talet att så inte ska
ske. Här lyser en varningslampa, åtminstone mig, att det här är alltför många
landstigningsbesök och det är vi inte överens om. Man kanske kan ha förståelse när det gäller besök till Lotsberget, men här ingår också andra, mera utbredda besök.
På följande sida, sidan 11, skriver man kort om gränsbevakningsväsendet.
Från den 1 januari 2011 blev det åländska sjöbevakningsområdet inkluderat i
Finlands sjöbevakningssektions nyorganisation, västra Finlands sjöbevakningsområde.
Jag har sagt det förut här i lagtinget och jag säger det igen: I något skede
faller den vattendroppen ner som gör att det omkringliggande slättlandet
översvämmas. I något skede går Finland över gränsen för när gränsbevakningen inte längre sköts som en civil myndighet i enlighet med konventionen
från 1921.
Jag har pekat på att lagstiftningsförändringarna som har duggat tätt i riksdagen när det gäller den frågan, särskilt på 90-och noll-talet under Gunnar
Janssons, min och även under Elisabeth Nauclérs tid. Det har varit ett utökat
samarbete mellan den civila myndigheten och med det militära försvaret i
landet. Jag menar att man nog nästan gått över gränsen redan för att man ska
kunna kalla det fullt ut en civil myndighet, sedd ur konventionens synpunkt.
När man underställer Ålands sjöbevakningsområde med västra Finlands
sjöbevakningsområde då har man nog gått för långt.
Jag har förhoppning att vi i självstyrelsepolitiska nämnden i år igen med
förnyad kraft ska diskutera den här frågan.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Vtm Janssons resonemang om Ålands ställning som
part i självstyrelsearrangemangen och därmed sammanhängande lösningar var mycket intressant och jag delar det i allt väsentligt.
Jag kan upp upplysningsvis meddela att 1983, när jag kom till riksdagen, så ifrågasattes Ålandsöverenskommelsens giltighet på fullt allvar,
Ålandsöverenskommelsen av 1921 som vi ska fira nu så småningom, efter en animerad vetenskaplig diskussion som utförts på 70-talet närmast
av professorerna Tore Modéen och IIlka Saraviita, som kollegan Jansson
säkert känner till. Idag ser vi ett läge där vår ställning av part inte ifrågasätts överhuvudtaget, där vi kan bygga upp den och där den andra par-
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ten i systemet, republiken Finland, nu får formulerar sig och uppenbarligen till och med behöver en parlamentarisk kommitté för att ta reda på
vad vi vill.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Tack för den kompletteringen. För oss som har varit med
under här tiden så är det alldeles riktigt att det har skett en fantastisk
utveckling. Säkert har vi biträtt lite i den utvecklingen på olika sätt från
alla håll. Det gäller att hålla i det här och att det fortsätter att ske. Vi har
haft god hjälp under de här 30 åren av utvecklingen inom folkrätten.
Resonemanget efter andra världskriget har utvecklats i en för oss väldigt
positiv riktning. Det som kallas sedvanerätt i ett område har alltmer blivit en del av ett folkrättsligt arrangemang. På det sättet har vår status i
både självstyrelsesammanhang och demilitariserings- och neutraliseringssammanhang förstärkts.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Utvecklingen inom folkrätten har definitivt gått vår
väg, åtminstone efter 1970 och sedan tog utvecklingen ett stort kliv 1995
med EG-, EU- medlemskapet. Det har ju klart utvecklats till förmån för
den politiska verksamheten på den juridiska verksamhetens bekostnad.
Folkrätten är nu ett politiskt umgänge där juridiken får stå tillbaka, helt
i linje med vad vi också drog upp i våra strävanden om självstyrelsens
egen utveckling i förhållande inte bara till Finland utan också till EU.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det ska nu bli intressant att se huruvida Finland klarar av
att internt inom landet, när det gäller konstitutionens utveckling och
samarbete med självstyrelsen, förmår ta samma steg som man har gjort
inom folkrätten när det gäller den här utvecklingen. Det blir ganska avgörande för våra diskussioner framöver, just den här mogenheten hos
den fortfarande relativt unga nationen Finland att klara av en likartad
utveckling.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till
självstyrelsepolitiska nämnden.
Remiss
2

Källskatt
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 2/2011-2012)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Bästa lagtingskollegor, fri rörlighet är ett populärt begrepp i
dagsläget, men vad innebär det egentligen? I EU handlar det främst om tre
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saker; varor, tjänster och kapital. Den här åtgärdsmotionen om källskatt tar
främst sikte på tjänster och specifikt arbetskraft.
Vi vet alla att behovet av arbetskraft på Åland, som i vanliga fall också är
högt, stiger kraftigt framförallt under sommarsäsongen. Men även under äppelskördetiden är behovet extra stort av arbetskraft.
Problemet, som vi i Ålands Framtid vill komma åt med den här motionen,
är de personer som är bosatta utanför Åland, utanför Finland, som vill
komma hit och arbeta under högst ett halvår. De här personerna är tvungna
att betala en schablonskatt på 35 procent. Eftersom skatten är källskatt så
finns det inte någon möjlighet till avdrag, som man i den vanliga personbeskattningen kan göra. Sedan tillkommer också socialskyddsavgift och pensionsavgift så det blir sammantaget en ganska stor del av lönen som går bort i
det här förfarandet.
Det här gör det mycket svårt för de åländska företagen att anställa svenskar. Således minskar också utbudet av 9 miljoner svenskspråkig arbetskraft i
en handvändning, lite krasst räknat.
Med tanke på självstyrelsens syfte så är det för oss i Ålands Framtid självklart att Åland ska ha ett annat system vad gäller beskattningen för dem som
kommer utifrån, för att vi ska se till att de åländska företagen har goda möjligheter att anställa svenskspråkig arbetskraft, t.ex. lika goda möjligheter som
de som kommer från Finland. Dessutom skiljer sig verkligheten i riket ganska
väsentligt från den åländska situationen vad gäller arbetslöshet.
Varför källskatten är så hög kan ju rimligtvis kanske förklaras av finländsk
sysselsättningspolitik. Källskatten hindrar ju i ganska stor utsträckning utländska arbetstagare från att komma till Finland under en tillfällig tid.
Här på Åland, där vi snarare har arbetskraftsbrist samt ett stort behov av
säsongspersonal, slår det totalt fel och blir en rejäl kullerbytta istället.
Enligt mitt förmenande känns det samtidigt lite långsökt att man som utlänning, som kommer hit och jobbar, skulle skapa en extra kostnad på 35
procent av lönen för samhället. Man tar knappast särskilt stor del av t.ex.
barn- och äldreomsorg, sjukvård eller utbildning under den tid som man arbetar här, i alla fall inte i samma utsträckning som vi som bor och verkar här.
Nej, systemet är fel och utländska arbetstagare borde snarare premieras än
bestraffas på det här sättet.
Den här typen av skattelagstiftning klingar dessutom ganska principiellt
illa när det gäller EU:s grundläggande principer om fri rörlighet för varor,
tjänster och kapital och i det här fallet tjänster. Det känns rätt märkligt att
man tillåter den här typen av lagstiftning inom EU idag.
Jag hoppas att finans- och näringsutskottet kan titta närmare på vilka lagliga grunder som man har en källskatt i Finland.
Många av er känner säkert till Nordjobb där ungdomar inom Norden ges
möjlighet att åka till ett annat nordiskt land och sommarjobba. Jag tycker att
det är ett bra projekt som främjar det nordiska samarbetet och det kan säkert
ge nyttiga kontakter för våra ungdomar.
Man kan ställa sig frågan varför vi med den här källskattelagstiftningen ska
hindra islänningarna, färingar, norrmän, svenskar och danskar som vill
komma hit och jobba över sommaren. I alla fall gör man det mycket mera attraktivt att åka någon annanstans än till Åland och till Finland. Det här är fel,
tycker jag.
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Man har ett flertal skatteavtal i Norden som tar sikte på den här typen av
problematik. Man försöker lösa gränshindersfrågorna av den här karaktären,
t.ex. mellan Torneå och Haparanda har man ett s.k. gränsgångaravtal som tar
mera sikte på pendlare än kanske, i vårt fall, personer som kommer hit och
jobba ett par månader och sedan åker tillbaka. Men man kan definitivt ta inspiration från den här typen av skatteavtal.
Sammanfattningsvis, fru talman, är detta enligt min uppfattning ett allvarligt gränshinder som inte bara missgynnar det åländska samhället utan också
klingar illa med EU:s principer om fri rörlighet och självstyrelsens fundamentala syfte. Tack.
Vtm Roger Jansson, replik
Fru talman! Jag vågar också som representant för regeringspartierna
säga att det här en bra motion. Tankegångarna är synnerligen motiverade och motionen borde egentligen också läggas i Finlands riksdag. Det
kunde vi kanske tillsammans försöka åstadkomma.
Det är ju inte bara EU:s fria rörlighet för arbetstagare som talar för
det här. Det är sannerligen också de nordiska överenskommelserna, inte
minst genom årtiondena och de senaste årens avskaffande av gränshinder. Det är ju helt orimligt att man på låga löner ska betala 35 procent
källskatt när den rätta skatten egentligen kanske ska ligga på 8-10 procent.
Däremot är det intressant med Torneå och Haparanda, att man faktiskt har en bilateral överenskommelse. På det sättet kan det här vara en
sak för den här av regeringen aviserade Ålandshavskommissionen, att
man där skulle göra en särskild överenskommelse så fort som möjligt
om just detta.
Ltl Axel Jonsson, replik

Absolut, det är positivt om regeringen också stöder de här tankegångarna om motionen.
Vad gäller Torneå och Haparanda så ser ju situationen lite annorlunda ut. Om man får till en Ålandshavskommission, som vi ännu
inte har sett, så kan det absolut vara ett uppdrag för den kommissionen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! I likhet med kollegan Roger Jansson så välkomnar
även vi från centern det här initiativet.
Kanske ltl Jonsson kunde friska upp minnet, när vi tittade på den här
frågan för ett antal år sedan så konstaterade man att den nordiska lösningen mellan Sverige och Finland uppe i norr, där Haparanda och Torneå ingår, var en del av det nordiska skatteavtalet inom ramen för den
typen av förhandlingar. Den typen av förhandlingar är något som vi
gärna skulle ha velat ha lite mera permanent stämma och säte i. Det här
är en fråga som kanske blir intressant även ur den synvinkeln.
Har ledamoten konstaterat att förutsättningarna i övrigt är jämförbara? Om jag kommer ihåg rätt så räckte det att man for hem en gång i
veckan för att slippa källskatten.

109

Ltl Axel Jonsson, replik

Det stämmer det som ltl Jansson framför. Torneå och Haparanda är föremål för det nordiska skatteavtalet. Där följer man ju mera den allmänna gränsgångarregeln som inte bara används där utan också t.ex.
vid Svinösund. Sverige och Danmark har ingen fast landgräns som krävs
för att gränsgångarregeln ska användas. Mellan Norge, Finland och Sverige används gränsgångarregeln flitigt mellan flera olika gränskommuner.
Förhållandena är inte likadana på Åland i och med att vi inte har en
fast landgräns mot Sverige. Gränsgångarregeln kan inte direkt tillämpas
då, givetvis kan man hämta inspiration därifrån och titta på liknande
lösningar. Förutom landgränsen så torde förhållandena vara ganska
likartade.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet?
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! I likhet med vtm Roger Jansson vill jag från min och regeringens
sida säga att det är väldigt lätt att sympatisera med den här motionen. Jag
tror vi alla vill underlätta och ge möjligheter också för ungdomar från Sverige
och kanske från andra nordiska länder att komma hit till Åland och arbeta på
bättre ekonomiska villkor.
Det här är inte någon ny fråga. När jag tog kontakt med finansavdelningen
för att diskutera den här motionen så framkom det med all tydlighet att den
har levt ganska länge. Man har gjort olika försök för att göra framsteg.
Det som har hänt är gränsgångaravtalet, som nämndes här. Man ska sova
en natt och vistas två dagar på sin hemort för att det avtalet ska vara giltigt,
att man ska få skatten hem till Sverige. Det är väl i och för sig inte så långt
ifrån att man kunde ha en sådan situation här också mellan Åland och Sverige med tanke på de frekventa resor som görs mellan Åland och Sverige.
Vi tar till oss den här frågan. Vi kommer naturligtvis att svara på tilläggsfrågor och ge information i utskottet.
Jag vill ge motionären det positiva beskedet att källskattelagen som gäller
håller på att ses över i sin helhet just nu i riket. Det finns kanske anledning
och bättre möjligheter än tidigare för oss att kunna påverka det här i en sådan
riktning så att vi kan få vissa förbättringar. Den möjligheten ska vi försöka
utnyttja från landskapsregeringens sida och tillsammans försöka uppnå det
som motionären och vi eftersträvar.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag undrar om vicelantrådet kan ge oss svar på frågan
huruvida det här i Norden bara är ett problem i Finland? Situationen är
helt annorlunda när finska eller åländska ungdomar jobbar i Sverige,
Norge eller Danmark eller svenska ungdomar som jobbar i Danmark eller Norge. Det är åtminstone min minnesbild av det. Det är bara i Finland som man klämmer till med 35 procent källskatt.
Vtm Roger Jansson, replik

Det är mycket möjligt att det är så. Jag kan inte bestämt säga någonting,
för jag har inte tidigare varit i kontakt med det här ärendet.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Jag har en kort kommentar. Det är en omöjlighet att hoppa in i
andras replikskiften.
Jag tycker att det är väldigt trevligt att både vicelantrådet och vtm Roger
Jansson uttalade sitt stöd för den här motionen. Sedan får vi se hur långt det
stödet räcker. Man tycker i varje fall att det är ett viktigt ärende som tas upp.
Vtm Jansson sade att det var en bra motion och att man kanske borde
lägga motionen i Finlands riksdag.
Orsaken till att källskatten är så hög i Finland är uttryckligen en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Man vill skydda den finska arbetsmarknaden. Men
för vårt vidkommande, som har ett skriande behov av arbetskraft, så blir konsekvenserna totalt det motsatta. Det skapar ju gränshinder som inte är av
denna värld.
Det är många som förvånar sig när de kommer till Åland att det kan vara
svårt att få betjäning på bra svenska på många av serviceplatserna här. Det
har ju sagts att det beror på att man vill vara de finländska turisterna till lags.
Men jag tror inte alls att det är så, utan det beror mycket på problematiken
att skattesatserna blir orimliga för ungdomar från t.ex. Sverige som vill
komma hit och jobba inom den åländska turistsektorn.
Detta ville jag tillägga, det är onödigt att upprepa det som har sagts. Jag
vill tacka för stödet. Jag tror att det är viktigt att man kan föra ett resonemang mot det finska finansministeriet från landskapsregeringens sida och
hänvisa till det arrangemang som finns uppe i Haparanda och Torneå eller
varför inte det arrangemang som också finns i Öresundsregionen. Man borde
få till stånd ett specialarrangemang för Åland just p.g.a. att konsekvenserna
av den här lagstiftningen blir synnerligen negativa för Åland.
Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! Det är bra att höra att Finland ska se över källskatten. Det
är ett viktigt initiativ som ltl Jonsson tar upp.
Jag vill bara påpeka att det är ganska intressant att just Ålands Framtid,
som har jobbat och motionerat att åländska ungdomar har svårt att få sommarjobb, sedan kommer med en sådan här motion som strider lite mot
varandra.
Jag vill påpeka att det är svårt för åländska ungdomar att få sommarjobb.
Jag tycker att de i första hand ska ges chanser att få sommarjobben. Om man
plockar bort källskatten och gör det lättare så tror jag att vi har en stor arbetskraftsinvandring från eventuellt Rumänien och andra länder som eventuellt kan ta över ungdomarnas arbeten.
Det här är nog en åtgärd som jag tycker att man borde fundera på ordentligt före man sätter igång. Tack.
Ltl Axel Jonsson, replik

Fru talman! Jag blir lite förskräckt över ltl Kemetters anförande. I min
värld är åtminstone alla välkomna hit att jobba och bidra till det
åländska samhället. Jag förstår inte varför vi ska syssla med sådan protektionism här. Det är också lite oväntat att den här ståndpunkten
kommer från socialdemokraterna, som annars brukar värna om lika rät111

tigheter för alla och solidaritet. Jag har tyvärr lite svårt att förstå de här
tankegångarna.
Ltl Sara Kemetter, replik

Jag vill på nytt påpeka att det är viktigt att våra åländska ungdomar i
första hand får sommarjobb, att vi inte sitter med arbetslöshet här bland
18–19-åringar. Plockar man bort källskatten med motiveringen att ungdomarna kommer från Sverige då får vi ju in svenska ungdomar som
gärna skulle sommarjobb på Åland. Men i första hand tycker jag att det
är ett skydd. Just därför tror jag att det har varit en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, som har förts fram via Finland, att vi ska ha en källskatt.
Ltl Axel Jonsson, replik

Min uppfattning är nog ändå att det finns gott om sommarjobb här på
Åland under sommarsäsongen framförallt. Jag ser nog inte riktigt det
här problemet som Kemetter för fram, att inte jobben skulle räcka till
våra åländska ungdomar. Jag tror på ett utökat utbyte av arbetskraft i
Norden. Jag tror inte att vi ska försöka skydda varandra från att andra
kommer hit och tar våra jobb. Jag tror snarare att vi vinner mycket,
mycket mera på ett större utbyte och att man skapar viktiga kontakter
för framtiden. Precis såsom vi kan åka och studera till Sverige så tycker
jag att man borde få komma hit och jobba över sommaren om man känner för det.
Ltl Sara Kemetter, replik

Fru talman! Det är klart att man ska få komma hit och jobba, det tycker
jag också är en bra sak.
Som ltl Jonsson säkert vet så har han ju själv motionerat om att man
skulle kunna få möjlighet att starta nya företag och till och med bidrag
från landskapet för att det just har varit brist på sommarjobb för
åländska ungdomar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Man blir lite fundersam. Jag undrar om ltl Kemetter
känner till all säsongspersonal som jobbar idag inom t.ex. jordbruket?
Hela jordbruket med specialodlingar är beroende av säsongsarbetskraft
och de är utsatta för precis samma sak. Det finns inte åländska ungdomar att tillgå som överhuvudtaget vill göra de här jobben. Jag är mäkta
förvånad över socialdemokraternas inställning till den här frågan.
Ltl Sara Kemetter, replik

Jag förstår att du säkert tänker så. Jag är fullt medveten om att man tar
in billig arbetskraft t.ex. från de baltiska länderna till äppelodlingarna
och också inom byggbranschen och andra branscher. Jag tycker att den
arbetsmarknadspolitiska åtgärden är viktig. Det är viktigt att man i
första hand skyddar de egna arbetarna. Det är ändå de som betalar skatt
här året om, även kommunalskatt.

112

Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! I dagens läge skulle en stor del av de säsongarbeten som existerar på Åland idag överhuvudtaget inte kunna fungera med den tillgång av arbetskraft som finns på Åland bl.a. av åländska ungdomar. Säsongsarbetskraften som kommer hit har samma bekymmer, att man betalar källskatt, som svenska ungdomar som kommer till Åland.
Benämningen billig arbetskraft får stå för Sara Kemetter. Man betalar
avtalsenliga löner. Jag tror inte att de överhuvudtaget strider mot de
principer som gäller.
Ltl Sara Kemetter, replik

Det har du säkert alldeles rätt i. Det var säkert ett fel uttalande. De följer
säkert garanterat alla avtal som finns. Där har jag aldrig tvekat.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Jag tycker att det är lite otydligt vad motionärerna vill. Man har
talat om svenska ungdomar som ska komma och jobba hit och man har talat
om arbetskraft till jordbruket osv. Lagstiftningen gör ju inte skillnad på varifrån man kommer och hur gammal man är. Skattelagstiftningen är principiell
och den ska behandla alla lika.
Om man ska ändra på källskatten så måste man först ta reda på varför vi
har den och vad syftet med den är. Nu har bara källskatten framställts som
att den inte är bra för det åländska samhället och det åländska näringslivet.
Det kan man säkert ha synpunkter på.
Grunden när det gäller arbetskraftens rörlighet är väl att man betalar skatt
i det land där man jobbar. De flesta som kommer in på den åländska arbetsmarknaden kan antagligen jobba med korta uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Det finns en hel lagstiftning ännu kvar, det är inte helt fritt.
Jag tycker att utskottet måste reda ut källskatten och dess syfte. Sedan kan
man överväga om det är bra att ha källskatt eller inte. Nu utgår man bara
ifrån att källskatten ska bort för att det inte är bra för Åland. Jag tror att det
argumentet kan väga ganska lätt på finansministeriet i Helsingfors. Man
måste nog reda ut det ännu mera. Jag önskar nog mera kunskap i den här
frågan innan jag är beredd att så där kategoriskt ta ställning. Tack, fru talman.
Ltl Axel Jonsson, replik

Fru talman! Ungdomar och äppelodlingar var ju bara konkreta exempel
på sådana som drabbas av källskatten och där det kan göra skillnad att
man kan få till en förändring vad gäller källskattelagen.
Jag kan däremot inte förstå att vi måste utreda syftet. Det är klart att
det är nyttigt att vi utreder syftet och varför man en gång i tiden tog
fram det här. Men tittar vi på dagens läge så har vi en arbetskraftsbrist
på Åland. Ett så pass påtagligt hinder som källskatten ändå utgör så är
det väl ändå ganska logiskt att man funderar över att ta bort källskatten,
när vi ser att vi behöver få hit arbetskraft. Man kan tycka vad man vill
men källskatten är ett konkret gränshinder och hindrar de åländska fö-
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retagen från att anställa svenskar och andra från Norden och världen
som arbetskraft. Jag tycker att det principiellt är fel.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag vill gärna att ltl Axel Jonsson redogör för grunderna för källskatten.
Vad är lagstiftarens syfte med hela källskatten? Att man tycker illa om
källskatten har man rätt till. Men om man ska övertyga lagstiftaren om
att ta bort källskatten så måste nog argumentationen vara grundligare,
det är jag helt övertygad om.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag tycker att det verkar ganska klart att syftet med lagstiftningen är att
man ser till att den egna inhemska befolkningen har arbeten istället för
att de som kommer utifrån ska ha samma villkor när de kommer hit och
jobbar. Man hindrar ju utländsk arbetskraft från att komma till Finland
för att istället se till att den egna sysselsättningen ska vara hög. Tanken
kan vara god, men förhållandena på finska sidan och på Åland ser ju helt
olika ut. Medan man har arbetslöshet i Finland så har vi arbetskraftsbrist här, då är det inte ändamålsenligt att vi har samma lagstiftning vad
gäller källskatten.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag förstår det som att motionärerna då anser att källskatten har tillkommit för att förhindra att utländsk arbetskraft kommer till Åland och
Finland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! För mig har den här frågan under 20 år varit en rättvisefråga. I förhållandet till vårt övriga relativt rättvisa skattesystem så är
det här en orättvis ingrediens. Förslaget i den här motionen är alltså inte
att ta bort källskatt, utan det är att göra den rimligare. Man skriver i
motionen; ”utformas så att den inte försvårar”. Om man då kommer hit
och har en sommarlön på 1 800 euro och jobbar under två eller tre månader så skulle den slutliga skatten i vårt övriga skattesystem bli ungefär
10-15 procent. Om man jobbar och skulle ha 5 000 euro i månaden under samma tid så skulle den slutliga skatten i skattesystem bli över 35
procent. Här drabbas sommarjobbarna och de som har lite sämre betalt
av en väldig orättvisa. Det vill jag ha förändring på.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Men klämmen går inte ut på att jämställa arbetskraften utifrån med arbetskraften på Åland. Det står att man ska underlätta
för åländska företagare att anställa rikssvensk arbetskraft. Inte kan vi ju
ha en lagstiftning som bara riktar in sig på rikssvensk arbetskraft. Lagstiftning måste ju vara generell, den måste ju gälla alla, åtminstone inom
EU-området, vad jag förstår.
Ltl Roger Jansson talar om dem som har små inkomster men nog
drabbas väl alla som jobbar på samma villkor av 35 procent, oberoende
av avlöningens storlek.
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Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag har för min del inte dissekerat klämmen inför utskottsbehandlingen och sagt att den bör godkännas. Jag menar att i huvudfråga om den 35 procentiga skatteregimen, källskatt för utländska arbetare, så bör vi vända oss till finansministeriet för att få en förändring till
stånd. Den här åsikten har jag haft alla tider. Oberoende av lönen som
man får, om man får en låg eller hög lön, så är den finska källskatten
som man tar ut direkt via arbetsgivaren 35 procent, enligt nu gällande
lagstiftning. Det rimmar inte med vår övriga skattelagstiftning, där den
slutliga inkomsten för året avgör hur hög skatteprocent man har. Den
kan växla mellan 0 procent och över 50 procent faktiskt. 35 procent är
väldigt högt för dem som har relativt låga sommarlöner eller löner under
en kortare period.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tycker att man blir lite klokare efter de här replikskiftena. Grunden
till varför man har gått in för källskatt på 35 procent kvarstår ännu.
Trots det så har vi ju en inflyttning av arbetskraft inte bara från närområdena utan också från andra länder i Europa. Storlek och hur hela den
här skatten är utformad tycker jag att man i utskottet mycket noga
måste grunna på.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussion är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Första behandling efter bordläggning
3

Produktion av genetiskt modifierade växter
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2011-2012)
Ärendet bordlades 07.03.2012. Först tillåts fortsatt diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Carina Aaltonen

Fru talman! Frågan om GMO-grödor ska kunna förbjudas eller begränsas
inom hela eller delar av EU:s medlemsstater har stötts och blötts i flera år.
När vi hade upp vårt lagförslag till debatt förra veckan så aviserade jag att
det skulle hållas ett miljöministermöte i Bryssel på fredagen. Det har funnits
stora förhoppningar att den här frågan skulle kunna få ett avgörande under
miljöministrarnas rådsmöte i Bryssel. Men, inte heller den här gången lyckades man enas, trots att Danmark, som nu är ordförandeland, har en hög miljöprofil och har stora ambitioner med miljöpolitiken. Det kompromissförslag
som Danmark lade fram stoppades av en blockerande minoritet. Nästa gång
som GMO-direktivet kommer upp är i juni. Målet har varit att kommissionen
ska få en mer flexibel hållning till odling. Kompromissförslaget gick ut på att
medlemsstaterna skulle kunna förbjuda eller begränsa GMO-grödor trots att
grödorna ändå är tillåtna inom EU. Man skulle kunna begränsade grödorna
inom delar av sitt medlemsland eller i hela landet.
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Ett annat kompromissförslag gick ut på att man skulle kunna göra undantag för olika områden i samband med att nya GMO-grödor auktoriseras. Ett
stort antal medlemsländer kunde acceptera kompromissförslaget. Men det
fördes också fram andra åsikter som ledde till en blockering.
Hur kommer det att gå för vår åländska lag? Hur kommer den att klara
lagstiftningskontrollen? Ja, det återstår att se. Det finns i alla fall två
åländska regeringar som står bakom det här lagförslaget som nu ska gå vidare.
Det finns några få frågeställningar från EU-kommissionens sida. De hade
en del synpunkter på det lagförslag som den tidigare regeringen lade fram.
Ni kanske minns när vi hade debatten i november att man samtidigt också
skickade framställningen till EU-kommissionen för synpunkter. Tyvärr, har
vi först idag fått ta del av kommissionens synpunkter på den ursprungliga
framställningen från november.
Flera av de här frågorna har klargjorts i samband med det gedigna arbete
som social- och miljöutskottet har gjort och som har lämnats till lagtinget.
Beträffande synpunkter som handlar om skyddsavstånden bl.a. mellan
korspollinerande arter och konventionella samt ekologiskt odlade motsvarande så ämnar vi svara EU-kommissionen att vi kommer att göra som man
har gjort i andra delar av EU där man har begränsat GMO-odling, dvs. göra
in-casu bedömningar, man bedömer det från fall till fall. Det gör man genom
att beskriva respektive skyddsavstånd i samband med en förordning och så
meddelas det här till EU-kommissionen. Sedan får man invänta svar och
klartecken från EU, vilket man gör för varje art.
Min förhoppning är i alla fall att det åländska lagförslaget, vars syfte är att
hindra spridning och inblandning av GMO i andra grödor och känsliga biotoper, ska kunna införas på Åland. Vid eventuella hinder på vägen har landskapsregeringen beredskap att klargöra och förtydliga. Tack.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! För mig blev det oklart vad kommissionen sade. Det blev lite inlindat i att det ska komma en förordning och där ska man skriva om skyddsavstånden. Vad sade kommissionen om skyddsavstånden som den ursprungliga
lagen hade? Vi står nu i beråd att ytterligare göra skyddsavståndet ännu
längre. Finns det problem där? Jag tycker att det är viktigt att vi skulle få veta
det från ministern. Vad var egentligen budskapet till den delen?
Från liberalernas sida har vi varit med och tagit fram den här lagen. Vi är
helt inne på att man ska försöka den här vägen. Det går inte att förbjuda
GMO men man kan göra det den här vägen genom att bygga upp skyddsavstånden.
Under behandlingen här i lagtinget har vi vaknat till insikt om att det finns
en del i den här lagen som vi inte längre kan skriva under på. Jag vill igen understryka att vi var med och tog fram den, men vi var inte riktigt observanta
på vad den principiella frågan som regressrätten och landskapets ersättningsansvar egentligen handlar om.
Under utskottsbehandlingen av det här ärendet så är det flera än liberalerna som har kommit till insikt om att det här kanske inte riktigt var en bra
konstruktion.
Man bygger upp ett nytt system där man med samhällsmedel går in och
blandar sig i två parters strid. En part förorsakar skada för en annan part.

116

Meningen är att den part som har åsamkat skada ska betala till den som har
fått skadan. Som det är uppbyggt nu så ska samhället bygga upp ett eget system där man går in och tillfälligt betalar och sedan kräver ut betalningen.
Varför kan inte det här skötas parterna emellan? Det är vår frågeställning.
Varför bygga upp system, samhällsmedel ska till och dessutom ska man ha en
viss administration och hantering av det här. Den principiella frågeställningen är inte klart redovisat från majoritetens sida varför man vill ha det här systemet. Man har talat om att det ska finnas någon form av rättssäkerhet i det,
men jag förstod aldrig det argumentet. Jag vill gärna höra argumentationen
från majoritetens sida. Varför ska landskapsregeringen vara mellanhand?
Vi har funderat på vad det var som hände mellan finans- och näringsutskottets behandling som tyckte som liberalerna nu gör och till det att socialoch miljöutskottet behandlade samma ärende och tog en helt ny ställning.
Vad var det som hände under arbetets gång så att man i de olika partierna
ändrade sig i den här frågan? Om jag kommer ihåg rätt så är väl alla partier
med i båda utskott. Jag funderar lite på hur de olika partierna möjligen har
resonerat. Jag har svårast att förstå att moderaterna och obundna inte ser
den principiellt felaktiga uppbyggnaden. Moderaterna har hela tiden hävdat
att man ska minska på bidrag och bidrag till jordbrukssektorn och annars i
övrigt också. Från obunden sida talar man om att man ska ändras bidragssystemet och man vill få bort bidragen. Däremot är det svårare att säga varför
socialdemokraterna har ändrat sig. Medan jag förstår varför centern har ändrat sig. Det var också en centerminister som lade den här lagen, det är helt logiskt att man följer upp det och det går också i linje med vad centern ofta förespråkar. Jag funderar vilka förändringar som har skett under arbetets gång.
Man har ändrat från det ena utskottet till det andra.
Vi håller på att bygga upp en lag som ska skydda odlare, det är mycket bra.
Vi sätter ansvar på den som har åsamkat skadan och det är mycket bra. Det
systemet måste finnas. Men varför ska vi också ta över ansvaret till samhället
och gå in och betala för den som bryter mot lagen? Jag vill ha ett klargörande.
Tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Beträffande skyddsavstånd som diskuterade mest under
remissdebatten så var det avståndet 2 000 meter till biodlingar. Där vill
kommissionen bara påpeka att den, för att uppnå någon slags enhetlig
tillvägagångssätt, håller på att ytterligare analysera domen från september 2011 i Bayern. I det domslutet utgick man från ett skyddsavstånd på
minst 10 kvadratkilometer, dvs. 3 000 meter. För mig känns det som att
vi är rätt väg och att utskottet har gjort rätt när man har höjt avståndet
till 2 000 meter. Det var bara det som kommissionen ville upplysa oss
om.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Så det svar som har kommit från kommissionen ger inte vid
handen att vi behöver vara oroliga för att vi ytterligare i lagtinget förlänger skyddsavstånden? För farhågan har varit att om vi utökar
skyddsavstånden så kan det finnas problem gentemot kommissionen.
Tydligen är inte allt klargjort där ännu, så det finns en massa frågetecken.
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Minister Carina Aaltonen, replik

De skyddsavstånd som vi kanske inte har diskuterat så mycket är avstånd för växter som kan korspollineras, där begär däremot kommissionen att vi ska klargöra varför vi har skillnad på avstånd mellan konventionell och ekologisk odling. När det gäller konventionell odling så är
det 70 meter och när det gäller ekologisk odling så är det 200 meter. Där
har kommissionen haft en del synpunkter. Men det är inte så att jag eller
regeringen känner att det här lagförslaget kommer att förfalla på grund
av de här frågorna.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Såsom jag förstår ministern så är ministern helt trygg i att det här kommer att hålla och att vi nu kan gå vidare med det här från lagtingets sida.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Vtm Viveka Eriksson ställer frågor som hon själv
borde veta svaret på, eftersom lagframställningen är exakt densamma
som hennes regering lämnade till lagtinget. Jag ber vtm Eriksson läsa
motiveringarna till de paragrafer som hon nu tycker att vi ska ändra.
Det finns inte några nya tankar jämfört med det som vtm Viveka Eriksson och hennes parti bara för några veckor sedan stod för.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Precis som jag sade i mitt anförande så har liberalerna tittat
närmare på den här frågan. Vi har ändrat åsikt under utskottsarbetet.
Det är ofta så när man går mera in på djupet i utskottsarbete så inser
man många gånger vissa saker. Därför har vi helt enkelt ändrat inställning till det här.
Men det som är intressant är att frågan har väckts under utskottsbehandlingens tid. De andra partierna har också tyckt att här finns anledning att gå in och ändra. Eftersom vi var ganska eniga om det i finansoch näringsutskottets utlåtande så förstår inte jag och liberalerna vad
det är som har hänt mellan de två utskottsbehandlingarna. Här i lagtinget har det funnits en syn att man skulle gå in och ändra och plötsligt
ändrar det från majoritetspartiernas sida.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det som har hänt är alltså att liberalerna har ändrat uppfattning och är
beredda att försvaga ställningen för ekologiska odlare framförallt.
Det andra är att man försöker ge sken av att det här skulle innebära
att vi ungefär skulle börja strö ut bidrag på icke seriösa villkor och att
det skulle vara en stor vinst administrativt om det här inte sköttes på
något sätt av förvaltningen. Jag kan intyga vtm Eriksson att risken för
att det här ska ske är för det första väldigt liten och för det andra så lär
förvaltningen klara av det. Det är nog inte där som det står och faller.
Sedan är det inte ovanligt att utlåtanden från alla utskott inte följs av
huvudutskottet och det tror jag att vtm Viveka Eriksson känner till.
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Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det här är en principiell fråga. Man bygger in ett system där
man lägger in samhällsmedel och man bygger in ett system där det ska
hanteras från förvaltningens sida. Medan lagen säger att de som lider
skada ska ha ett skydd. Men det är de som förorsakar skadan som ska
betala. Varför ska samhället då gå in emellan? Det är en principiellt viktig fråga.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Här frågades varför moderaterna stöder landskapsregeringens förslag. Mitt svar är att för det första så betraktar vi det här
nästan som en icke fråga. Det blir knappast aktuellt. För det andra står
det i 30 §: ”Ersättning kan betalas inom ramen för det anslag som tagits in i landskapsbudgeten”. Det innebär att om landskapsbudgeten är
på noll så blir det inte aktuellt. Men för rättsskyddet i vissa sammanhang kan det bli aktuellt någon gång i framtiden att någon behöver få
ersättning som inte får det utan en civilrättslig kostsam process. Då kan
man ha det här instrumentet med, men det är inte tvingande.
Vi har noterat att finans- och näringsutskottet föreslår till social- och
miljöutskottet att det kan övervägas att göra den här förändringen, så
står det i deras utlåtande.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Viveka Eriksson, replik

På vilket sätt blir rättsskyddet starkare för den förfördelade parten när
man skriver i lagparagrafen att ”landskapsregeringen kan, om det finns
budgetmedel”. Då är det ju en stor osäkerhet i det. Var ligger rättsskyddet?
Vi bygger upp en lag som syftar till att skydda en odlare för att inte
odlaren ska påverkas av genmodifierad odling. Vi bygger upp en sådan
lag, men vi förstår inte varför samhället ska gå in som en mellanhand.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! I dessa fall som inte alls är aktuella, men som möjligen kan
bli det någon gång i något enstaka fall i framtiden, så bygger vi nu en lag
där den som gör sig skyldig till spridande av genmanipulerade grödor,
till någon annan som sedan blir drabbad, så ska den som sprider betala.
Men det kan uppstå situationer där den som sprider inte betalar och inte
är anträffbar och det blir den typen av problem. Då har vi flera system i
vårt samhälle där samhälle ges rätt via lagstiftningen, och det ska vara
det när man har den här typen av ersättningar, att gå in och korrigera
det som inte fungerar, eftersom den lidande kan vara den betydligt svagare parten.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Vi bygger upp ett system där samhälle har beredskap att gå in
och lyfta av ansvaret för den som bryter mot lagen.

119

Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Christian Beijar, replik

Tack, fru talman! Vtm Eriksson antydde att socialdemokraterna skulle
ha ändrat sig och haft en åsikt i finans- och näringsutskottet och en annan åsikt i social- och miljöutskottet. Men det vill jag klart och tydligt
dementera att så är inte fallet. Socialdemokraterna hade inte någon närvaro i när det här ärendet behandlades i finans- och näringsutskottet av
den orsak att vår medlem då var väldigt aktivt involverad i regeringsförhandlingarna och hade inte möjlighet att vara närvarande. Socialdemokraterna hade heller ingen suppleant att tillgå.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Även jag är glad att vi har kommit så här pass långt. Vi är just vid
målsträcket när det gäller GMO-lagstiftningen.
Jag tycker också att diskussionen som lagtinget har haft har varit intressant, om ersättningar när jordbrukare lider skada på grund av eventuell
GMO-gröda.
Vi måste komma ihåg att modellen för lagstiftningen ursprungligen är en
proposition. Den kommer från riket.
Man kan konstatera att det är rimligt att samhället ersätter folk som lider
skada. Vi har diskuterat exempel i vår lagtingsgrupp, t.ex. fiskare som lider,
och samer som lider skada med rennäringen. Det är helt skäligt och anständigt att samhället ersätter fiskare och samer eftersom man t.ex. bestämmer
sig att man ska ha en livskraftig sälstam eller en livskraftig rovdjursstam.
Jag anser att paragraferna som vi diskuterar mera är rimliga i riket än vad
de är på Åland. Man har en lång östlig gräns där man inte kan ha kontroll
över vad som sker på andra sidan gränsen. Det kan finnas jordbruk på andra
sidan gränsen som kan ha betydelse för finska jordbrukare.
Det står ingenting i betänkande att man kan ersätta eko-odlare. Som jag
tolkar det har konventionella jordbrukare precis samma rätt att kunna kräva
ersättning som eko-odlare.
Det kan heller inte ha undgått någon, så mycket som det har debatterats
och diskuterats, att man med alla medel och till vilket pris som helst vill
undgå att vi får GMO-grödor till Åland i dagsläget. Det kan finnas en annan
bakgrund till hur lagen ursprungligen utformades i riket. Tack.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag blev lite fundersam. Hur kan man påstå att det är
mer rimligt att en sådan här lagstiftning, just paragraferna, skulle vara
relevanta på fastlandet. Med tanke på Åland, vår känsliga flora och småskaligheten så borde det ju vara ännu viktigare att vi skyddar speciellt
just den ekologiska odlingen.
Ltl Katrin Sjögren, replik

I riket har man ju andra omständigheter eftersom man inte kan ha kontroll på vad ett annat land odlar. Man har en lång gräns mot ett annat
land. På Åland ska det vara en väldigt medveten handling att någon tar
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GMO-utsäde till Åland och börja odla det på Åland. Det är en helt annan
medveten handling om man börjar odla det på Åland än om det t.ex.
sprider sig över gränsen.
Ltl Sara Kemetter, replik

Skyddsgränserna har ju varit väldigt debatterade. Vi måste komma ihåg
speciellt när det gäller gränsen mellan Finland och Ryssland och att områden där man får odla mellan gränserna är så pass stora avstånd så jag
tror inte att det kommer att bli ett problem. Om man har en plätt här
och så har man gränsen och så har man en plätt där så kommer det säkert att överskrida 70 meter och säkert 3 000 meter också.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Det var ett resonemang som jag förde. Jag har inga sådana expertkunskaper att jag kan uttala mig om det. Men jag vet att det ska vara en helt
annan medveten handling om man tar GMO-grödor till Åland. Man tar
dem till en ö, man tar dem över vattnet och man importera dem helt
medvetet.
Sedan har man också i lagtinget och i landskapsregeringen försökt
fasa ut sådana här system, vilket vi har vi gjort med skördeskadorna.
Man tycker att jordbrukarna ska ha egna försäkringssystem. Det blir ju
skattebetalarna som får stå för fiolerna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag måste medge att jag också var mycket skeptisk till
det här förslaget från början. Men i och med att vi har ordet ”kan” med i
lagparagraferna så kunde jag acceptera det. Det kan också vara preventivt, ett skydd. Internationella företag med väldigt potentiella muskler
när det gäller att processa olika saker, så de företagen har en vanlig odlare väldigt svårt att hantera. Vi har diskuterat det här i salen tidigare
också. Då kan blotta hotet, att landskapsregeringen kan gå in och stöda
och delta i de här processerna och kanske förskottera, stoppa upp det
här. De som är väldigt starkt emot GMO måste ju se det här som positivt
och att det är bra att det är med. När det står ”kan” så får det vara. Å
andra sidan tycker jag det är bra att liberalerna och alla partier här
granskar bidragssystemet och om det är ändamålsenligt eller inte. Man
ska veta från landskapsregeringens sida att om man kommer med den
här typen av lagförslag igen så kommer det att bli väldigt granskat. Man
ska vara väldigt försiktig och det kan också vara en fördel.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Så var det. Som vtm Viveka Eriksson påpekade var fokus att
förhindra GMO-odling på Åland. Sedan när man började penetrera lagstiftningen i utskottet så dyker det upp andra saker som man har all orsak att diskutera, vilket vi har gjort nu. Liberalerna har sagt sin ståndpunkt.
Jag håller också med att det står ”kan”, det stå inte ”ska”. Vad är det
för rättsskydd då? Man ”kan”, det står inte ”ska”.
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Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Att det står ”kan” betyder att det här inte ska användas
slentrianmässigt i varje sammanhang, att man alltid tror att man går via
landskapsregeringen och hämtar pengar. När de speciella fallen dyker
upp, för GMO är nytt vi vet inte vad som händer i framtiden, så kan det
vara ytterligare ett instrument som finns med. Det finns ett litet verktyg
i verktygslådan som man kan ha för att stoppa spridningen av ovälkommen GMO på Åland. Det är så som man ser på det. Därför har vi
som inledningsvis varit lite skeptiska till de här paragraferna gått med
på att de får vara kvar den här gången.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Det står också i framställningen: ”Det kan också med tanke på den skadelidande som bedriver konventionell eller ekologisk jordbruksproduktion anses vara enklare om en ersättningsansökan i första hand får
lämnas till landskapsregeringen i stället för att talan ska väckas i
domstol.”
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Det stämmer att en misslyckad samexistens både kan
drabba en konventionell odling och en eko-odling. Eftersom gränsvärdena för eko-odling är mycket strängare än för konventionell odling så
är riskerna för att en eko-odlare ska drabbas ekonomiskt större. Det är
ju meningen att det här ska vara en ersättning för att trygga en viss utkomst under den tid man för en process mot den som har åsamkat skadan. Det är inte som ltl Katrin Sjögren sade att det är skattebetalarna
som alltid betalar till sist. Därför har man regressrätten i den paragrafen. Jag tycker att det är en schysst bestämmelse som gör det möjligt för
lagtinget att ta konsekvenserna ifall det här misslyckas i det enskilda fallet.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Precis så är det, eko-odlingen har strängare gränser och strängare krav.
Men nog kan det ju vara fruktansvärt ödesdigert för en konventionell
odlare också om man får GMO-produkter i sin säd eller sina potatisar.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, så är det. Det kommer att bli en bedömning från fall till fall. Ur samhällets synvinkel så tycker jag att det verkligen är att ta ansvar för den
här lagstiftningen och ytterst vara beredd att trygga den som drabbas,
istället för att säga; ”det här är en civilrättslig process och nu får ni gå till
domstolen och slåss inbördes”. Jag är lite förvånad över den här lite
kallhamrade attityden som nu plötsligt liberalerna visar upp.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Det handlar definitivt inte om någon kallhamrad attityd, utan att försöka ha en linje i de här frågorna. Vi har varit med om att fasa ut skördeskadorna. Det finns många företag, många näringsidkare som kan
hamna på pottkanten om andra element i samhället hindrar deras nä-
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ringsutövning. Men så mycket som den här frågan har debatterats och
så mycket som den har väckt medialt intresse så kan det inte ha undgått
någon att vi inte vill ha GMO-produkter på Åland.
Detta med lika behandling gäller ju också, hur man behandlar alla näringsutövare och företagare på Åland.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Jag lovade mig själv i morse att jag inte skulle säga något i det
här ärendet och det gick ju bra inledningsvis.
Jag håller med ganska långt om det som vtm Jansson sade om ersättningsfrågorna specifikt. Det var ett icke ärende, vilket jag håller med om. Frågan är om inte stora delar av den här framställningen är ett icke ärende. Det
går att strida om allt i detta i parlament.
Jag reagerade lite på när ltl Barbro Sundback sade i en replik till liberalerna att de ville försvåra för de ekologiska odlarna. Det är ingen skillnad, det är
riktigt. Gränsvärdena är högre och avstånden är högre men det är ingen skillnad. En konventionell odlare som inte vill ha GMO-grödor inblandade i sin
produktion lider precis lika stor skada som en ekologisk odlare.
Vart fjärde år pratar vi om att vi ska renodla, vi ska förenkla och det råkar
sammanfalla med valrörelsen av någon anledning. Men sedan blir verkligheten precis tvärtom.
Tittar man på framställningens paragrafer 30-31 så skrev jag i marginalen i
utskottsbehandlingen; varför ska landskapet var inblandad i det här? Nu hör
det till god ton att man inte röjer vad olika sakkunniga har sagt. Men det
framkom att den här typen av arrangemang, om det blir en tvist mellan två
parter, så kan landskapet träda in och betala ersättning inledningsvis men att
det återföljs av regressrätt, dvs. att landskapet i sin tur kräver tillbaka pengarna. Det här är något som har funnits i tidigare, var det svar som jag uppfattade. Utskottsmedlemmar får rätta mig om jag minns fel, men det var motivet
till att det fanns med.
Nog är det ju att förenkla, nog är det ju att renodla om man tar bort paragraferna 30-31.
Jag vet att ltl Eklund kommer att stöda finans- och näringsutskottet som
tycker att social- och miljöutskottet ska överväga ett rent civilrättsligt ersättningssystem utan landskapets inblandning. För att vi inte ska få någon ödesdiger spricka i vår lagtingsgrupp i denna storpolitiska fråga så kommer vi övriga också att stöda finans- och näringsutskottet.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! När ltl Eriksson tog upp 31 §. Som jag läser motiveringarna
i framställningen så kan man kräva tillbaka det som man har betalt ut i
ersättning men inte för omkostnaderna, advokater osv. Man kan aldrig
få ersättning för juristkostnaderna bara för det man har betalat ut. Det
är också ett motiv för att paragraferna ska lyftas bort.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag vågar inte svara på hur det förhåller sig med det. Regressrätten har
ju funnits på näringsavdelningen i många andra olika sammanhang
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också. Men om vi ändå försöker sträva till att förenkla så nog förenklar
liberalernas förslag den här framställningen. Varför ska landskapet vara
inblandat i sådant här överhuvudtaget? Med tanke på det nya ledarskapet och det moderna regerandet så kan vi säkert enas om det här så
småningom här i parlamentet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag tyckte inledningsvis att vi inte var tillräckligt
uppmärksamma på ordet ”kan” när vi diskuterade det här i utskottet. De
här paragraferna har nog en enorm stor betydelse. Paragraferna kan i
princip sägas att de är icke-paragrafer, att de är verkningslösa. Kommer
det en regering som tycker att de vill stöda vissa speciella tillfällen så
kan man faktiskt gå in och göra det. Då finns det en lag för att hjälpa till
i de här processerna för att betala ut stöd till någon som blir väldigt illa
åtgången i något sammanhang. Annars hänvisar man till att det står
”kan” så behöver man inte bry sig om dem överhuvudtaget. Det är frågan om paragraferna ens är värda att ta bort eller om det är värt att diskutera dem. Det är en väldigt liten sak i det här sammanhanget i och
med att ordet ”kan” försvagar paragrafen väldigt starkt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag håller med om att det är en liten sak som kanske inte är värd att diskutera så där jättemycket. Vi har haft en sådan praxis tidigare, jag hoppas att den ska gälla också under den nya regeringen, att man inte ska gå
in så väldigt mycket i speciella, specifika fall, utan man försöker behandla medborgarna på samma sätt oavsett vilket fall det handlar om.
Det här är i grund och botten en väldig tillkrånglad lagstiftning. Man
kan ju inte säga att det är en enkel lagstiftning. Det hänger ihop med att
GMO-odling är tillåten i grund och botten men man utformar lagstiftningen så att man i praktiken omöjliggör odling av GMO-grödor. Det är
klart att ett sådant lagberedningsuppdrag blir lite komplicerat. Men om
man i varje fall plockar bort den här lilla grejen så blir det lite enklare.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag vet inte om det förenklar. Jag kan förtydliga vad
paragrafen kan komma att användas till. Vi har i debatter, TV-program
och i andra sammanhang hört om Montsanto, BASF och de multinationella jätteföretagen. Om det sedan är en enskild liten eko-odlare som
ska börja processa mot de här företagen så då kan det vara bra att paragraferna finns att ta till. Det är i sådana sammanhang som jag tycker att
paragraferna kan få finnas med utan att det stör i övrigt. Jag vet inte om
det kan störa ltl Eriksson om de råkar finnas med.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag skulle troligtvis kunna leva vidare om paragraferna 30 och 31 är
kvar. Men det är sprickan i partiet som jag är orolig för, så den vill jag
gärna hålla ihop.
Jag ville ändå upplysa ltl Mattsson när det gäller rättsprocesser mot
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orenar en annan odlares produktion med GMO- grödor. Det handlar
inte om någon process med internationella koncerner. Det handlar om
två parter lokalt här i landskapet. Huvudfrågan är ju vad landskapet sist
och slutligen har för roll i det här egentligen?
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Minister Carina Aaltonen nämnde om att denna lagstiftning
kan stöta på problem vid laggranskning avseende uppenbarligen därmed inte
bara EU-notifieringen utan också möjligen den granskning som förekommer
internrättsligt av våra landskapslagar.
Jag har tidigare gett uttryck för ett visst bekymmer med paragraferna 30
och 31 enligt utskottets betänkande från synpunkten av huruvida lagtinget
har den här behörigheten att reglera rättsförhållanden mellan enskilda. Men
jag stannar vid det.
Jag har nämnt det tidigare och förstår naturligtvis bakgrunden. När den
här framställningen skrevs i tiden så fanns det en proposition på väg till riksdagen eller rent av kanske i riksdagen med ungefär motsvarande innehåll,
varmed behörighetsproblemen kunde lösas med stöd av det som vi brukar
kalla 19:3, den bestämmelse i självstyrelselagen som ger lagtinget möjligheten
att lagstifta på riksdagens område om motsvarande bestämmelser finns i
rikslagstiftning. Avsikten är att uppnå enhetlighet och överskådlighet.
Vi vet att riksdagen ännu inte har bestämt sig hur det blir med denna rikslagstiftning och om det överhuvudtaget blir till någonting. Jag bara pekar på
det här som en frågeställning som vi får svar på så småningom.
Den kanske allvarligare invändningen följer i 33 §, framställningens 32 §,
som också ministern lite var inne på, dvs. huruvida landskapsregeringen i
umgänget med EU-kommissionen kan använda sig av landskapsförordning
för att reglera sådana saker som möjligen kräver reglering framöver och där
det krävs förordningsfullmakt. Vi känner till att problematiken kring fullmakter för landskapsregeringen att utfärda landskapsförordningar är komplicerad. Komplikationerna kommer av grundlagens 80 § och självstyrelselagens
21 §. Flera eller kanske alla kollegor kommer ihåg behandlingen av finansförvaltningslagen där vi alldeles särskilt gick in i omfattningen av självstyrelselagens 21 §. Säkerligen kommer många av oss ihåg de fall där högsta domstolen har sagt att en paragraf i lagtingsbeslut faller på den grund att förordningsfullmakten inte är tillräckligt begränsad. Då har vi också fört ett resonemang om vad landskapsregeringen ska jämställas med. Ska landskapsregeringen jämställas med statsrådet eller med ministerium eller underlydande
myndighet? Det här är en öppen fråga som vi inte får svar vare sig i grundlagen eller i självstyrelselagen. Här kan problemen faktiskt dyka upp.
I framställningens 32 § lyder förordningsfullmaktens så här: ” Landskapsregeringen kan i förordning besluta närmare om begränsningar av eller
förbud mot odling på sådant område som avses i första momentet av paragrafen”. Det område, ett GMO-fritt område eller zon, är något sånär definierat.
Utskottet har ändrat i paragraferna, paragraf 32 blir paragraf 33, av skäl
som vi förstår. Man har satt förordningsfullmakten sist i paragrafen och gett
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den lydelse som låter: ”Landskapsregeringen beslutar i förordning om begränsningar eller förbud mot odling i enlighet med denna paragraf.”
När vi nu drar oss till minnes vad högsta domstolen och Ålandsdelegationen i andra ärenden har sagt om krav på begränsning och specifikation av en
förordningsfullmakt så är jag nog orolig för att det sista momentet rör sig i en
gränszon som möjligen tippar över de begränsningar som följer av självstyrelselagen 21 §.
För ordningens skull ska jag läsa 21 §. Det gjorde kollegan Runar Karlsson
flera gånger när vi behandlade finansförvaltningslagen. Den lyder: ”Landskapsregeringen kan med stöd av ett bemyndigande i landskapslag utfärda
landskapsförordningar i angelägenheter som hör till landskapets behörighet. Genom landskapslag ska dock utfärdas bestämmelser om grunderna
för individens rättigheter och skyldigheter samt om frågor som enligt
grundlagen eller självstyrelselagen i övrigt hör till området för lag”. Kan
detta moment 4 röra enskildas rättigheter och skyldigheter? Ja, alldeles säkert när det gäller att begränsa var man får odla, om man är en odlare eller
också annars naturligtvis.
När landskapsregeringen utfärdar förordningar gör man det då som statsråd, vilket vi har hävdat? Gör man det som lägre myndighet, som högsta
domstolen har hävdat, ja då har vi problem.
Vi vet ju också att Ålandsdelegationen är mycket noggrann när den numera
granskar behörighetslydnaden. Man tar inte bara kompetensuppräkningar i
paragraferna 18 och 27, utan man granskar uttryckligen förordningsfullmakten, numera nästan alltid under ett särskilt avsnitt i sina utlåtanden. Om
Ålandsdelegation har ställt tvivel om det finns tillräckliga begränsningar för
att utfärda förordning så brukar ärendena gå till högsta domstolen och högsta
domstolens praxis känner vi ju till. Vi behöver inte gilla den, men vi vet hurdan den är. Framförallt kom det väldigt tydliga signaler i en näringsstödslagsstiftning tidigare osv.
Utan att riktigt uppfatta vad ministern avsåg, om jag förstod henne rätt,
med att landskapsregeringen dock kan förtydliga det här, åtminstone i förhållande till kommissionen, genom reglering i landskapsförordning så rör vi oss
på områden som inte är alldeles problemfria.
Jag avslutar med att citera självstyrelselagen 60 §:” Om ett stadgande i en
landskapsförordning står i strid med landskapslag eller i landskapet tilllämplig rikslagstiftning, t.ex. grundlagen, får den inte tillämpas av myndigheterna”. Jag kanske kan få ett förtydligande? Tack, fru talman.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det är grundläggande i vårt arbete att förordningsfullmakterna i framställningen granskas i förhållande till självstyrelselagen och
grundlagens 80 §. Jag håller med om att man kan ställa frågan i samband med framställningens 32 §. Inte har ju utskottet förenklat problematiken genom den ändring man nu har gjort i den paragraf som nu är
33 §. Vi är nog överens i den här osäkerheten.
Vi kommer att få svar inom fyra månader efter att lagtinget har tagit
det här. Vi inväntar väl besked först från Ålandsdelegation och sedan
från den nya presidenten. Det ska bli intressant att se hur man ser på
den frågan. Det är nog viktigt att utskotten är noga med den här kontrollen.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Ja, jag delar synen på det sättet att jag uppfattade
också framställningen som lite tydligare vad gällde begränsningar för
förordningsfullmakten när det uttryckligen gällde zoner enligt ett avsett
avskilt moment i dåvarande 32 §. Nu har utskottet, med all respekt, placerat förordningsfullmakten sist i paragrafen och bemyndigar landskapsregeringen att i så fall tillämpa den i alla områden som paragrafen
omspänner och det är lite vågat.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det kan ju vara värdefullt för vår egen undervisning och utbildning att föra den här typen av resonemang i plenum. Första momentet ger ju mindre problem när det gäller att avgränsa fullmakten. Medan
det tredje momentet, som nu också innefattas av fullmakten, alldeles
klart huvudsakligen är riksbehörighet och därmed problematisk för
landskapsregeringen att utfärda förordningar under, om det överhuvudtaget är rimligt.
Det kunde ju vara intressant att höra hur utskottet har resonerat när
man flyttat fullmakten till att bli sist i moment. För min del är det okej
att det får underställas lagstiftningskontroll och så lär vi oss igen mera i
de här frågorna.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Ja, det är sant. Jag kan avslöja att jag faktiskt länge
tvekade med ett så här tråkigt inlägg i denna sena timme i behandlingen
av detta lagförslag. Men jag gjorde det ändå för jag har intresserat mig
alldeles särskilt för förhållandet, som flera av oss naturligtvis har gjort,
mellan grundlagen och självstyrelselagen. Lagtingets ambitioner på den
punkten är alldeles klar; vi ska förstärka självstyrelselagens status med
alla medel. Jag tycker inte att vi ska vara nöjda förrän vi har nått en nivå
där landskapsregeringen jämställs med statsrådet, enligt grundlagens
80 §.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Min bedömning, efter att jag har diskuterat med näringsavdelningens tjänstemän och efter synpunkterna från EUkommissionen på lagförslaget, är att det inte kommer att förorsaka
några nya åtgärder eller större komplikationer.
Beträffande förordningsfullmakten så påminner EU-kommissionen
oss om att de regleringar som vi ska göra i förordningar så måste vi anmälan på förhand till EU i form av ett förslag.
Huruvida man kommer att ta upp det här i Ålandsdelegationen har
jag inte någon synpunkt på.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Den här frågan kompliceras därför att med myndigheter i
självstyrelselagen avses myndigheter i Finland, dvs. man får inte tilllämpa en landskapsförordning ifall den innehåller bestämmelser i strid
med lag. Det är högst osannolikt att kommissionen känner till det här
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juridiska finliret i Finland. Det kan väl tänkas att kommissionen nöjer
sig med en förordning, de facto är förordning lag på i europeiskt språk.
Vad gäller kommissionens syn på saken kan man nöja sig med den
här normeringen på förordningsnivå, men det berättigar inte myndigheter hos oss eller annorstädes som ska följa självstyrelselagen att också
göra det.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Vtm Roger Jansson förde ett resonemang om hur vi har diskuterat i utskottet när det här momentet har flyttats. Jag har försökt fundera på
hur vi har diskuterat. Min uppfattning är, andra utskottsmedlemmar får
också rätta mig eller komma med tilläggsuppgifter, att vi inte har fört något
direkt resonemang kring det här i utskottet.
Uppfattningen är att den här momentförändringen närmast har att göra
med att man utgick ifrån att man skulle förenkla den här skrivningen, det
skulle bli mera allomfattande. Det är mitt svar på vtm Janssons fråga hur vi
har diskuterat i utskottet.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Tack, utskottsordförande Beijar för det svaret. Det står lakoniskt på sidan 9, under motiveringarna: ”I förtydligande syfte föreslås att förordningsfullmakten omformuleras och flyttas till 4 mom.”
Jag kan förstå att man inte upplevde det som en stor sak. Men det innebär faktiskt nu att man genom den här förflyttningen lite försöker flytta
fram självstyrelsens positioner i förhållande till laggranskningen. Därför
blir det ännu intressantare att följa laggranskningen i det här sammanhanget.
Jag antar att den här debatten här i plenum kommer att resultera i
att den kommer att underställas en viss granskning. Vi får se hur det
blir, om förslaget innebär att man flyttar fram positionerna och att frågan som vtm Gunnar Jansson tog upp här, om likställande av självstyrelsens myndigheter med rikets myndigheter, också i det sammanhanget
kommer till ny prövning.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag delar vtm Jansson synpunkter här. Det blir intressant
att se hur vi flyttar fram våra självstyrelsepolitiska positioner i detta
ärende.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussion är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget kapitel för kapitel. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs 1 kapitlet i förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om produktion av genetiskt modifierade växter för godkännande. Kapitlet är godkänt.
Föreläggs lagens 2 kapitel. Kapitlet är godkänt.
Föreläggs lagens 3 kapitel. Kapitlet är godkänt.
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Föreläggs lagens 4 kapitel. Kapitlet är godkänt.
Föreläggs lagens 5 kapitel. Kapitlet är godkänt.
Föreläggs lagens 6 kapitel.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Jag förslår 30-31 §§ stryks i lagförslaget om produktion av
genetiskt modifierade växter.
Talmannen
Begärs ordet?
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Sundbloms förslag.
Talmannen
Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Torsten Sundblom, understödd av ltl
Mats Perämaa föreslagit att 30 och 31 §§ utgår ur lagen i enlighet med reservationen till
betänkandet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer därför att verkställas.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag begär öppen omröstning.
Talmannen
Begärs ordet?
Ltl Torsten Sundblom

Fru talman! Jag ber att få stöda förslaget om öppen omröstning.
Talmannen
Öppen omröstning har begärts, understötts och kommer att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna Brage Eklund och Jörgen Pettersson att biträda vid rösträkningen.
Omröstningspropsitionen ställs så att den som omfattar social- och miljöutskottet betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Torsten Sundbloms ändringsförslag, röstar
nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Upprop.
Omröstningen har gett resultatet; 16 ja-röster, 9 nej-röster och 5 är frånvarande.
Lagtinget har alltså omfattat social- och miljöutskottets förslag.
Därmed är lagens 6 kapitel godkänt.
Föreläggs lagens 7 kapitel. Kapitlet är godkänt.
Lagens rubrik. Godkänd.
Lagens ingress. Godkänd.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Enda behandling
4

Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2011
Finans- och näringsutskottets redogörelse (FUR 1/2011-2012)
Enligt 15 § i arbetsordningen ska finans- och näringsutskottet för varje år avge en skriftlig redogörelse beträffande handläggningen av ärenden rörande tjänstekollektivavtal till
lagtinget.
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Först tillåts diskussion i ärendet och efter det antecknar sig lagtinget redogörelsen för
kännedom.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Till Finans- och näringsutskottets ansvarsområden hör enligt
den 15 § i den nya arbetsordningen att varje år godkänna och ge en skriftlig
redogörelse beträffande handläggningen av ärenden som rör tjänstekollektivavtal till lagtinget. Det är inte så nytt som det låter. Samma sak har även det
tidigare finansutskottet gjort varje år, ungefär vid den här tidpunkten.
Det är ett viktigt uppdrag som på olika sätt berör landskapets cirka 1 800
anställda och landskapets förhandlingar med respektive fackliga organisationer. De flesta av de anställda i tjänstekollektivavtalsförhållande, cirka 1 100,
ser som anställda på ÅHS varje dag till att ålänningarna får den goda vård
och omsorg som en medborgare på Åland har rätt till. Andra sköter på olika
sätt den övriga dagliga driften av landskapet.
Många av de nya avtalen från 2011 är det kanske inte mycket att orda om.
De följer gängse praxis och innehåller inga andra överraskningar än normala
förhöjningar. Med ett viktigt undantag. Under fjolåret genomfördes den stora
gymnasiereformen som resulterade i den nya myndigheten Ålands Gymnasium och två underlydande skolor: Ålands yrkesgymnasium och Ålands lyceum. Jämfört med tidigare kostnader har lönerna för huvudsakligen undervisningspersonalen stigit med cirka 200 000 till 300 000 euro, beroende på
hur man räknar. Denna förhöjning utgör två-tre procent av lönekostnaderna
vilket ändå är mindre än de första uppskattningarna gav sken av. Lite övergripande uttryckt fick ingen av de tidigare anställda sänkt lön medan de mer
nyrekryterade lärarna fick höjd. Över tid ska detta jämna ut sig och dels ge en
rättvisare lönesättning och dels skapa attraktivare arbetsplatser.
Sammantaget har det varit många avtal som utskottet har godkänt. Det är
också relativt många avtal som utskottet har antecknat sig till kännedom. Utskottet har inte funnit anledning att vidare kommentera något av dessa avtal.
De har haft teckning i de budgetanslag som har funnits.
Med hänvisning till det anförda föreslår ett enhälligt utskott att lagtinget
antecknar sig finans- och näringsutskottets redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2011 till
kännedom. Tack för ordet.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussion är avslutad. Lagtinget antecknar sig redogörelsen för kännedom. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Föredras
5

Trygg Föglötrafik
Landskapsregeringens svar
Ltl Torsten Sundbloms skriftliga fråga (SF 1/2011-2012)
En skriftlig fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får efter det hålla högst två anföranden som också
kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten.
För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan de övriga yttranden inte
får överstiga tre minuter.
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Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Trygg Föglötrafik. Landskapsregeringen har vid upprepade
tillfällen i uttalanden till massmedia fört fram att m/s Skarven ska säljas nu
senast i en lokal tidning 24 februari. Att gå ut med detta budskap till skärgårdsbefolkningen sprider oro och osäkerhet om vad som ska hända med
skärgårdens livsviktiga förbindelser. Detta budskap kan få för skärgården allvarliga konsekvenser vad gäller tron på skärgården som etableringsort för företag och som bosättningsort. På Föglö är dessutom ett företag verksamt som
ligger på tredje plats bland Ålands mest framgångsrika företag på Kauppalehtis top-tio lista och har ett stort transportbehov. Idén att sälja landskapets
nyaste och modernaste fartyg påminner mest om ett hugskott som är illa eftertänkt och de skärgårdsfärjor som är byggda 1985 och tidigare är otidsenliga och borde ersättas i första hand.
Med hänvisning till 38 § lagtingsordningen ställer jag till landskapsregeringen följande fråga: Vad avser landskapsregeringen göra för att Föglös företag och befolkning ska våga tro på att trafiken kommer att fungera på en tillfredsställande nivå?
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Bästa lagtingsledamöter, jag vill börja med att tacka för att jag får
förmånen här idag att diskutera och debattera skärgårdstrafik, intressant.
Ltl Torsten Sundblom frågar efter vad landskapsregeringen ska göra för att
trygga Föglötrafiken? Notera, Föglötrafiken.
Landskapsregeringen konstaterar att Ålands skärgård är unik. Den består
inte bara av Föglö, utan det finns över 6 000 namngivna holmar och skär.
Trafiken är väl integrerad och trafiken är en förutsättning för allt liv i skärgården, i hela den åländska skärgården.
Vad är det då som gör att landskapsregeringen tänker nytt? Vad är det som
gör att landskapsregeringen vågar tänka nytt? I första hand är det den ekonomiska situation som vi befinner oss i. Det finns inga möjligheter att fortsätta i inkörda banor. Vi måste våga tänka nytt om vi vill ha en levande skärgård. Vi måste våga arbeta proaktivt om vi vill ha en levande skärgård.
Vad vet vi, förutom att vi har ett begränsat ekonomiskt handlingsutrymme? Ja, vi vet att vi har bunkerpriser som stiger väldigt kraftigt och är
svåra att påverka. Vi vet också att de löneförhandlingar som landskapsregeringen har fört, speciellt de sista åren, inte har gett oss det förväntade resultatet ännu. Vi har alltså i vårt rederi exakt samma problem som i det privata
näringslivet. Vi har höga bunkerkostnader och vi har höga personalkostnader.
Nå, vad vill då landskapsregeringen? Vi vill ha en trafik i hela den åländska
skärgården året runt. Vi ställer oss frågan; är tryggheten relaterad till ett specifikt fartyg? Eller är tryggheten relaterad till att det finns en trafik?
Jag gör en kort reflexion, fru talman. Om jag går till läkaren för att jag är
sjuk, så är det inte väsentligt om läkaren heter Larsson eller Karlsson. Det väsentliga är jag får komma till en läkare. För de flesta skärgårdsbor är det inte
väsentligt vad fartyget heter, utan att landskapsregeringen istället kan garantera en trafik.
Det gäller att se möjligheter, att våga tänka utanför boxen. Man kan fråga
sig om man behöver ett så pass stort fartyg som Skarven eller något annat fartyg i motsvarande storlek på en transportsträcka som tar 25-30 minuter? Be-

131

höver vi flytande restauranger ombord när vi ska skapa ett kortruttssystem?
Behöver inte vi, som alla andra, ta miljöhänsyn? Är det okej att vi kör på
bränslet som finns idag med stora tunga fartyg? Nej, det är inte det. Det är
inte okej att fortsätta som vi har gjort, därför söker vi alternativa lösningar i
form av ett lättare tonnage som möjliggör att vi kan fortsätta att trafikera i
skärgården och förhoppningsvis med ett mera miljömässigt anpassat alternativ.
När det står i lokalpressen att landskapet utreder försäljning av Skarven så
kan man också läsa vidare varför landskapsregeringen även tittar på ett sådant här alternativ. Ja, därför att vi vill skapa förutsättningar för en trygg trafik även i framtiden. Att titta, fundera och tänka utanför boxen skapar möjligheter i svåra ekonomiska tider. Tack, fru talman.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Det var ett budskap om att sälja Skarven som i likhet med
ett tidigare budskap som fördes ut med buller och bång att man skulle flagga
ut landskapets färjor till Sverige som föranleder oron. Har landskapsregeringen kontrollerat upp marknaden? Finns det fartyg att köpa med kort varsel? I så fall borde det budskapet ha kommit ut på samma gång.
Minister Veronica Thörnroos

Tack, fru talman! Kortruttsinvesteringarna i skärgården kommer att ta en
ganska lång tid att förverkliga. För det är många stora tunga ekonomiska investeringar som ska göras. En del i investeringarna är vår fartygsflotta. Självklart ska vi ett modernt tryggt miljöanpassat tonnage. Det är möjligt att Skarven ska vara kvar, det är också möjligt att den kanske sätts till försäljning. Det
är helt och hållet det ekonomiska som avgör samt att vi från landskapsregeringens sida tar det fulla ansvaret för hela skärgården. Det gäller att få det integrerade trafiksystemet att malla i hela den åländska skärgården.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Det var inte så mycket svar. Det var mest bara prat igen.
Kommer det nu pengar i tilläggsbudgeten för att köpa en ny färja för att
kunna trafikera om man säljer Skarven? Hur är det riktigt ställt?
Minister Veronica Thörnroos

Tack, fru talman! Jag blir faktiskt lite osäker nu om ltl Torsten Sundblom inser vilka ekonomiska värden vi spelar med och vilken oerhörd komplicerad
marknad som vi diskuterar att vi som myndighet ska ge oss ut inom det privata och titta på de alternativen? I den bästa av världar har vi kommit så
långt i vårt förhandsarbete att vi kan ge klara och tydliga riktlinjer i tilläggsbudgeten, den s.k. omställningsbudgeten. I sämsta fall kan vi inte det. Men
det viktiga, ltl Torsten Sundblom, är att vi i den här landskapsregeringen vågar tänka utanför boxen för att skapa möjligheter för en väl fungerande skärgårdstrafik. Skärgårdsborna, inklusive Föglöborna, är ålänningarna till
fromma. Tack.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
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För kännedom
6

Hemligstämpling av vårjakt
Vtm Viveka Erikssons skriftliga fråga (SF 2/2011-2012)
En skriftlig fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit
emot frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 14.03.2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 29 är ledamöter närvarande.
Bordläggning
1

Godkännande av avtalet med Mauritius om upplysningar i fråga om skatteärenden
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 12/2011-2012)
Republikens presidents framställning (RP 9/2011-2012)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 19.03.2012. Godkänt.

Bordläggning
2

Centraleuropeisk tid
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 3/2011-2012)
Ltl Danne Sundmans åtgärdsmotion (MOT 1/2011-2012)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 19.03.2012. Godkänt.

Andra behandling
3

Små eldrivna fordon
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 11/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2011-2012)
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.
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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?
Ltl Jörgen Pettersson

Tack, fru talman! Vi vill från finans- och näringsutskottet komma med en liten korrigering så här i den elfte timmen innan denna lag antas.
Vi var lite för snabba med en formulering i den allmänna motiveringen.
Även om vi understryker att det inte är en väldigt viktig del av den här lagen
så pratar vi alltjämt om rullstolsbundna anpassningsmöjligheter till detta eldrivna fordon. Detta var inte vår avsikt utan vi menade rullstolsburna. Detta
ord kan möjligtvis läggas till de allmänna motiveringarna. Vi vill byta ut ett
ord till rullstolsburna, om det går bra. Tack för ordet.
Talmannen
Den anförda korrigeringen är antecknad. Begärs ordet? Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.
Andra behandling
4

Produktion av genetiskt modifierade växter
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2011-2012)
Även här kan lagtinget efter diskussionen avslutats antingen anta lagförslaget sådant
det godkänts vid den första behandlingen eller förkasta förslaget.
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.

För kännedom
5

Inbesparingar i driften av m/s Skarven
Ltl Mats Perämaas m.fl. spörsmål (S 1/2011-2012)
Meddelande om när landskapsregeringens ger svar på spörsmålet eller om att ett svar
inte kommer att ges, lämnas senare. Svaret ska ges inom tio dagar efter mottagandet.
Spörsmålet lämnades till landskapsregeringen 12.03.2012.

6

Tillsättande av energikommission
Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 3/2011-2012)
En skriftlig fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit
emot frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 19.03.2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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2
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Hemligstämpling av vårjakt
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Vtm Viveka Erikssons skriftliga fråga (SF 2/2011-2012)

För kännedom .............................................................................................................................................................. 173
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Vikten av svenskspråkiga kollektivavtal
Ltl Anders Erikssons skriftliga fråga (SF 4/2011-2012)
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 26 ledamöter är närvarande.
Talman Britt Lundberg och lagtingsledamoten Igge Holmberg anhåller om befrielse
från dagens plenum på grund av sjukdom. Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av deltagande i nordiskt revisionsmöte i
Köpenhamn och lagtingsledamoten Sara Kemetter anhåller om befrielse för vård av
sjukt barn. Beviljas.
Bordläggning
1

Upphandling av miljövänliga fordon
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 13/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 9/2011-2012)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 21.03.2012. Godkänt.

Första behandling
2

Godkännande av avtalet med Mauritius om upplysningar i fråga om skatteärenden
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 12/2011-2012)
Republikens presidents framställning (RP 9/2011-2012)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
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Ltl Mika Nordberg

Talman! Vi har i finansutskottet behandlat den här framställningen i sedvanlig i ordning och konstaterat att den inte avviker ifrån de vanliga avtalen som
görs med de olika länderna.
Med hänvisning till det föreslår vi att lagtinget ger sitt bifall till att lagen
träder ikraft i landskapet Åland.
Talmannen
Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.
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.
Enda behandling
3

Centraleuropeisk tid
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 3/2011-2012)
Ltl Danne Sundmans åtgärdsmotion (MOT 1/2011-2012)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Lag och kulturutskottet har behandlat en åtgärdsmotion signerad ltl
Danne Sundman. Motionen föreslås att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att hos riksmyndigheterna anhålla om att Åland skulle räknas till det
område som har centraleuropeisk tid.
Utskottet föreslår att motionen förkastas men att betänkandets motivering
bringas till landskapsregeringens kännedom.
Till betänkandet finns en reservation, signerad ltl Axel Jonsson och jag utgår ifrån att han själv presenterar och redogör för den.
Utskottet konstaterar att det inte i Finland finns någon lag som reglerar
vilken tidszoner landet ska höra till. Tidszonen fastställdes i ett beslut i statsrådet år 1921. Behörighetsfördelningen i fråga om till vilken tidszon Åland
ska höra regleras inte i självstyrelselagen men ärendet torde höra till rikets
behörighet. Frågan om tidszoner regleras inte heller i folkrätten. Det finns således inte några bindande internationella avtal eller andra förpliktelser på
området utan varje land beslutar själv om tidszonen. Utskottet konstaterar
att Azorerna och Kanarieöarna har tidszoner som avviker från fastlandets,
Spaniens tidszoner, varför ett sådant arrangemang sannolikt inte skulle stöta
på några formella problem på det internationella planet.
Talman! Det skulle finnas såväl fördelar som nackdelar med en övergång
till centraleuropeisk tid.
Inom näringslivet på Åland finns olika åsikter i frågan som bedöms att inte
vara av särskilt stor vikt. De företag som har nära relationer med företag i
Sverige och övriga Europa har ett intresse av att Åland skulle höra till den
centraleuropeiska tidszonen. Handeln med riket är idag dominerande men
förändringar kan ske t.ex. om förfarandet vid förtullning förändras i framtiden, vilket vi vet att på den frågan arbetas det på.
Även exporterande företag i övriga Finland har väckt initiativ om att hela
landet skulle höra till den centraleuropeiska tidszonen.
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För privatpersonernas del skulle ett byte av tidszon innebära vissa fördelar,
t.ex. för den studiesociala miljön bl.a. med tanke på tv-tittandet men även en
nackdel genom att kvällarna blir mörkare.
Utskottet har även kunnat konstatera att växlingarna mellan sommar- och
vintertid medför vissa olägenheter bland annat med tanke på hälsan. Möjligheterna att påverka sommartiden begränsas dock av Europaparlamentets och
rådets direktiv med bestämmelser beträffande sommartid. Direktivet stipulerar ett gemensamt datum och klockslag för sommartidens början och upphörande i samtliga medlemsstater.
Utskottet finner frågan om införande av centraleuropeisk tid intressant
men anser inte att det dagsläget finns tillräckligt mycket som talar för att
motionen ska godkännas. Landskapsregeringen bör dock enligt utskottets
åsikt följa frågan och vid behov ta saken till övervägande t.ex. om det visar sig
att handelsrelationerna med Sverige drastiskt skulle öka i framtiden. Tack.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Det blir ofta en rätt ideologisk debatt när det gäller förhållandet mellan Finland och Åland och debatten passar sällan in på någon höger-vänsterskala. Det finns egentligen ingenting i sak som talar för att vi
skulle förkasta den här motionen.
Åland ligger inom den centraleuropeiska tidszonen rent geografiskt. Länder som Polen och Makedonien ligger betydligt längre österut än vad vi gör
och de tillhör redan den centraleuropeiska tidszonen.
Nej, debatten handlar snarare om huruvida vi på Åland i alla lägen ska
likrikta oss med Finland och inte väga sakargumenten mot varandra och titta
på vad som är bäst enligt Ålands egna förutsättningar.
Vi i Ålands Framtid har alltid förespråkat det sistnämnda och kommer så
att fortsätta. Det är med stor förvåning som vi ser att även de obundna verkar
ha tappat bort sin ideologi och till och med slutat driva sina egna frågor.
Sakargumenten som vi ska vända mot varandra ska jag kort presentera för
er, så att ni förstår hur jag ser på saken.
Det torde inte stöta på några problem på det internationella planet, skriver
man i utskottet betänkande. Det är sant. Frankrike har i dagsläget 12 olika
tidszoner och i utskottet hänvisar man bl.a. till Azorerna som också har en
tidszon som skiljer sig från fastlandet.
Finska företag har till och med tagit ett initiativ om att Finland skulle byta
till centraleuropeisk tid. Kontakter till övriga Europa förenklas då största delen av EU tillämpar centraleuropeisk tidzon. Vi ser att handeln förskjuts alltmera mot EU och Finland blir en allt mindre handelspartner. Produktiviteten
ökar förmodligen då flera av dygnets ljusa timmar förflyttas till det som idag
är normal arbetstid.
Betänkandets motargument, man nämner att det finns både fördelar och
nackdelar med att övergå till centraleuropeisk tidszon. Den enda nackdelen
som jag kan hitta är att för privatpersoners del skulle ett byte av tidszon innebär att kvällarna blir mörkare. Enligt min mening känns det som ett ganska
vagt argument om vi tittar på de fördelar som jag tidigare räknade upp. Blir
det mörkare i ena ändan på dagen så blir det ju ljusare tidigare, morgnarna
blir ljusare. Det tar ut varandra ganska ordentligt, tycker jag.
Jag tycker att den här frågan handlar om att ligga steget före. Det är
någonting som vi politiker borde tänka på i alla de beslut som vi fattar. Vi be-
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höver inte alltid vänta tills verkligheten springer om oss och sedan fatta beslut. Vi kan också försöka vara lite smartare och taktiska.
Jag tycker i det stora hela att det finns tre viktiga argument för att vi ska
godkänna den här motionen och inte slänga den i papperskorgen såsom resten av lag- och kulturutskottet föreslår. Vi har Ålands geografiska läge i den
centraleuropeiska tidszonen. Vi har en allt större del av det åländska näringslivet som utökar sitt utbyte med svenska leverantörer och samarbetspartners
och det råder en stor efterfrågan på svenskspråkiga produkter på Åland. EU:s
nya tullkodex väntas samtidigt träda i kraft 2013, vilket möjliggör en betydligt
enklare skattegränshantering mot övriga EU jämfört med idag. Detta kommer med stor sannolikhet medföra en väsentlig förflyttning av handeln västerut. Då är centraleuropeisk tid att föredra, då den gynnar handeln samt
möjliggör ett större utbud av svenskspråkiga produkter, vilket det finns en
stor efterfrågan på i de åländska butikerna.
Dessutom anser jag i likhet med motionären Danne Sundman att TVsändningarna kommer en timme tidigare. Det här är någonting som jag och
flera med mig tycker är positivt, t.ex. skulle Aktuellt komma klockan 22 i stället för klockan 23, då man gärna redan skulle ligga i sängen och ladda inför
nästa dag.
Fru talman! Jag föreslår att klämmen i åtgärdsmotion nr 1/2011-2012 godkänns i sin helhet. Klämmen lyder; ”att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att hos riksmyndigheterna anhålla om att Åland skulle räknas till det
område som har centraleuropeisk tid.”
Det andra är att ligga steget före och våga ta de beslut som bygger på de
åländska förutsättningarna och inte på Finland som tydligen föredrar att
släpa efter i den här frågan. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Som jag uppfattade diskussionerna i utskottet så var det överhuvudtaget ingen ideologisk debatt, utan den var helt och hållet pragmatiskt. Vid hörande framkom det klart och tydligt att för det åländska näringslivet så är det här en icke-fråga som det ser ut i dagsläget.
Vill majoriteten och landskapsregeringen driva den här frågan så
skulle det vara på sin plats att man tar fram vidare material och penetrera frågan ytterligare. Det är någonting som utskottet inte har möjlighet att göra, utan det blev en ganska ytlig behandling. Vill majoriteten
och landskapsregeringen driva frågan så bör man ta fram ett gediget
underlagsmaterial.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är sant, det som ltl Sjögren framför, att vi kanske inte hade någon
ideologisk debatt i utskottet. Däremot hade man en ideologisk debatt i
våra medier när remissdebatten ägde rum tidigare i november, om jag
inte minns helt fel, kanske det t.o.m. var i december. Då fanns det nog
tydligt en ideologisk debatt i både messaspalter och på insändarsidor, så
nog förekom debatten alltid.
Jag ville lyfta fram att den här typen av ärenden blir ideologisk istället
för att man ser på sakförhållanden och vad som skulle vara bäst för
Åland. Jag tycker att det är viktigt att vi tittar på det.

140

Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det håller jag med om. Vi vinner ofta på att föra lite mera
pragmatisk självstyrelsepolitik än att det ständigt och jämt blir ideologi.
Men näringslivet är också pragmatiskt i den här frågan. När vi har haft
hörande säger man att det fungerar att handla med Sverige, det fungerar
att handla med Finland och man konstaterar också att det skulle ha en
viss fördel gentemot t.ex. Londonbörsen. Men samtidigt handlar också
åländska företag med USA- och Asienmarknaden. Det här är någonting
som man lever med. Man har också flexibel arbetstid inom det privata
näringslivet.
Jag har en stark åsikt här, trots att möjligheten för Ålands del öppnar
sig att handla mera med Sverige så ska vi inte stänga den östliga marknaden. Åland ska öppna sig att båda hållen, det vinner alla på.
Ltl Axel Jonsson, replik

Givetvis ska vi inte stänga några dörrar mot öster. Men som ltl Sjögren
själv säger så är det inte en stor fråga för företagen. De är vana att hantera både tidszoner som kan vara plus sex timmar eller det här fallet minus och plus en timme. Det är kanske en icke-fråga för dem, men det beror nog främst på att de åländska företagen har ganska olika åsikter och
har svårt att enas i den här frågan, vilket vi tydligen också här i lagtinget
har.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det är konstigt att ltl Sjögren och jag är i olika partier
för vi har ungefär samma frågeställning och samma åsikt i det här.
Man pratar om fördelar för företag. Men jag har inte hört en enda
fördel ännu. Företagare är tänkande människor och har inte något problem med tiden. Man vet om att Sverige har en annan tid. Det kommer
kanske under en period framöver att bli ett problem, hur var det nu med
svensk tid? Men jag ser ju ingen fördel för företagen för att man har
samma tid. Om man ska ringa ett samtal och klockan är kvart över fyra
här på Åland så hinner man ringa till Sverige. Men vad är vinsten på det
området? Vi ska inte stänga några dörrar till Finland. Nej, det kanske vi
inte gör, men det kan hända att finnarna stänger lite dörrar hit till oss.
För svenskarna har inte något problem med tidsomställningen, men hur
blir det om vi ändrar tiden?
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag kan inte riktigt förstå ltl Åke Mattssons resonemang här. Om vi
öppnar en dörr till Sverige, varför skulle det innebära att vi stänger en
dörr till Finland? Jag hoppas att det inte var det som han menade.
Det är klart att det här inte någon stor fråga i och med att företagen
idag är vana med en global marknad och man är van att samarbeta över
nationsgränserna. Givetvis är det så. Men det betyder ju inte att vi inte
kan titta på frågan och fundera över vad som skulle vara det bästa för
Åland när vi ser vart framtiden lutar. Om vi ser att en allt större del av
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handeln kommer att riktas mot övriga EU och mot Sverige i framtiden
så varför ska vi då hindra denna utveckling och hindra företagen?
En timme på eftermiddagen kanske inte är världens problem att de
har stängt när man ringer dit, men det är ändå en timme och på något
marginellt sätt så påverkar det.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag menar att turister och turistsatsningar. Jag har
själv uthyrningsstugor, jag pratar med turister och jag se varifrån turisterna kommer som har bokat upp stugorna, de är från Finland. När man
diskuterar det här så verkar det ganska mycket som om vi inte har några
affärer med Finland överhuvudtaget. Men det är ett problem att göra affärer till Sverige med olika tider. Ser inte de som stöder den här motionen att det kan bli ett problem med tidsomställning till Finland? Finnarna klara detta med tidsomställningarna och det går bra. Men till övriga
världen går det inte bra. Jag förstår inte varför man tar det här initiativet. Hur vi än gör så kommer det någonstans att bli fel med tiden, antingen mot Finland eller mot Sverige. Låt det gå i stället, för jag tycker
att det här en icke-fråga. Det blir inget problem om vi fortsätter som det
är, men det kan väcka irritation om vi ändrar på det.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag har svårt att se på vilket sätt de här skulle väcka irritation. Åke
Mattsson pratar om att turisterna från Finland skulle sluta komma hit.
Jag har svårt att förstå det resonemanget med tanke på att många av oss
reser till Thailand och till andra ställen där tiden varierar och man
kanske till och med tycker att det är lite exotiskt. Så det tror jag knappast skulle inverka särskilt mycket, att folk skulle sluta resa hit från Finland för att tiden ändrar. Det känns ju lite banalt, enligt mitt förmenande.
Däremot förstår jag det resonemanget som ltl Åke Mattsson har att
det är klart att det blir problem åt ett håll. Men vi ser vart handeln är på
väg idag och vi ser hur EU-samarbetet är tänkt att det skulle utvecklas i
alla fall, vi får väl se vad den ekonomiska krisen har för inverkningar på
handeln, men vi ser ju att handeln rör sig västerut. Varför ska vi hindra
den utvecklingen?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carita Nylund, replik

Tack, fru talman! Ltl Jonsson vill antyda att obundna har backat lite i
den här frågan. Eftersom jag är obundnas representant i den här frågan
så vill jag bara förtydliga att jag absolut inte har sagt att jag är emot att
byta till svensk tid. Däremot har vi också konstaterat fördelarna, som ltl
Axel Jonsson för fram, i utskottets betänkande. Jag tycker nog precis
som utskottet att man kan följa frågan och avvakta och se effekterna av
tullcodexen. Är det så att handeln med Sverige ökar drastiskt när tullcodexen är genomförd så kan man ta upp frågan igen. Man stänger inte
den här dörren för evigt.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Jag tycker nog att den politik som vi här i Ålands lagting ska bedriva ska
bygga på att vi analyserar hur verkligheten ser och sedan försöker vi fattar de beslut som är bäst med tanke på det. Ser vi nu att handeln högst
antagligen kommer att riktas västerut i framtiden så tycker jag att det är
ett så pass självklart faktum att vi kan godkänna den här motionen och
föra det vidare till Finland för att diskutera det. För det här är knappast
något som kommer att ske direkt även fast vi skulle få igenom den här
motionen. Därför handlar det om att ligga steget före. Att man någon
gång i det här huset skulle fatta ett beslut som är lite förutspående skulle
vara på sin plats, tycker jag.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Om vi någon gång skulle fatta ett beslut som skulle vara före vår
tid, ungefär så sade ltl Jonsson. Ja, det har jag längtat efter många gånger
under min politiska karriär som inte är så värst lång men som börjar få några
år på nacken.
Det här ärendet väckte jag första gången den 12 mars 2003, för över nio år
sedan. Det här är nu fjärde gången som den här motionen lämnas in och det
är första gången som den behandlas sakligt eftersom det är första gången som
utskottet har tagit upp den här motionen. Jag vill börja med att tacka för det.
Jag tycker att det är bra att man behandlar alla motioner, en sådan linje har
jag också företrätt som utskottsordförande under tidigare perioder.
När det gäller den här frågan så är det mycket ideologi i den här debatten.
Det ser man inte bara här i lagtinget utan också ute i samhället och det är
mycket känslor.
Jag kan ge exempel; när den motionen lämnades in senast så av 23 mess i
tidningen en dag så handlade 15 om den här motionen. Det var både för och
emot. Men om man har rätt att tolka opinionen så de flesta som är engagerade så är för att byta tid. Det är ju en unik fråga, en sakfråga där det är flest
antal människor som engagerar sig och framförallt flest från andra partier.
Folk i alla partier engagerar sig öppet och offentligt för den saken. Det är intressant för det är inte så vanligt. I vår hela butik är det en liten fråga men för
folk är det en stor fråga. Många har funderat på den här frågan och den har
behandlats vid många kaffebord, lunchbord och kalas, det är jag säker på.
Fru talman! Sakargumenten har nämnts fyra gånger tidigare men även nu
av ltl Jonsson. Jag kan upprepa några som jag tycker är särskilt viktiga. För
det första det formella, vi är det område i världen som är längst västerut men
ändå har östeuropeisk tid. Vi har ett rekord till den delen. Vi är bland de områden i världen som är mest på fel när det gäller att ha fel tidszon. Rätt tidszon är gott och väl, med marginal, centraleuropeisk tid om man ska följa det
system som man har i tidzoner. Det finns städer som är öster om Åland som
har centraleuropeisk tid och ändå har vi östeuropeisk tid. Det har bara att
göra med att vi hänger med på den tid som man har i Finland.
De viktigaste argumenten; det finns både stora och små saker. Folkhälsoperspektivet är det kanske allra viktigaste. Det spelar verkligen roll vad man
har för tid i ett område. Människor behöver ljus för att må bra, många av oss
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är väldigt ljuskänsliga och andra lite mindre. Överlag är människan beroende
av ljuset. När ska man ha ljuset? På kvällarna när man håller i räfsan och sitter på groggverandan eller på morgonen när man vaknar? All forskning är
överens om att det är på morgonen som man behöver ha ljuset för att komma
igång, för att må bra. Det är på morgonen som ljuset är viktigt för människan.
Den timme som vi får till på morgonen medför att det blir ljusare en timme
tidigare hela året runt. För den period som vi just nu går igenom så är det en
väldigt viktig timme. Det blir ljusare en timme tidigare på våren när många är
trötta på det mörker som vi har dragits igenom här upp i Norden. Då behöver
vi den här ljusa timmen. Att det sedan blir en ljus timme på kvällen, med det
vi har nu, så spelar inte så stor roll för folkhälsan och det är sist och slutligen
en kort period som det sammanfaller med den lediga tid man har när man
kommer från arbetet tills man återigen måste gå och lägga sig. Om man ska
välja däremellan så är det tveklöst så att det är centraleuropeisk tid samt som
är viktiga för folkhälsan.
Till det kommer också de mediavanor som ålänningarna har tack vare att
man följer svensk TV och det blir en timme senare. Dessa två saker samverkar i motverkan. Man går och lägger sig senare om man får ljus senare. Det
blir två följder som gör att ålänningarna sover sämre än andra som har rätt
tid. Det här är en detalj som jag i riksmedia flera gånger blivit hånad för, när
jag har sagt att det skulle vara bra om åländska ungdomar sov lite mera. Det
är väldigt viktigt och det har också undersökningar visat. För några år sedan
så sades det i en undersökning, som man gör av alla högstadieelever, att
sömnen var en viktig faktor för att ungdomar mår dåligt. Det var tvärtom, en
viktig och inte en oviktig sak.
Man säger att detta med TV-tider är ett övergående problem. Man har nya
PLAY-kanaler och ny utrustning för det här. Men sociala medier förstärker
det här och gör att vi kommer tillbaka till en tid där vi kommunicerar i realtid. Vi kommunicerar till stor del med dem som inte bor på Åland utan Sverige. Den nya utvecklingen av massmedier och sociala medier förstärker det
här problemet, tyvärr. Nog om folkhälsoperspektivet.
Det här är direkt kopplat till produktiviteten. En människa som mår bra
och som har ljust på morgonen producerar bättre och presterar bättre. Det
här är direkt kopplat till tillväxt och också till de hårda siffrorna, BNP och
möjligheten att få en individ som producerar bra. När man inte sover och inte
får ljus så mår man inte bra, inte lika bra som man mår när man får ljus.
För ekonomin är det här absolut en viktig sak, särskilt när vi går in i en sådan tid där allt färre ska jobba allt mera, när försörjningsbördan ökar så är
det här också aktuellt. Det är ett av huvudargumenten. Det är på morgonen
som man behöver ljus om BNP ska öka och för att vi ska orka, det är inte på
kvällen. Så är kopplingen mellan de två områdena.
Sedan finns det också andra praktiska följder. En viktig detalj berättade en
busschaufför åt mig. Han undrade om jag hade tänkt på att för trafiksäkerheten så skulle det vara en enorm skillnad om det blir ljust en timme tidigare
på morgonen och särskilt för barnen som ska till skolan för skolskjutsen börjar ganska sent. Med de orden i mitt bakhuvud så började jag fundera på det
där. Det visar sig att om vi skulle ha centraleuropeisk tid så skulle de allra
flesta barn aldrig behöva gå i mörkret. Nu måste de gå till skolbussen och vistas i trafiken i mörkret en stor del av året den här timmen som skiljer, förutom alla fordon som vistas i mörkret i onödan under den tid som den här
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timmen på morgonen gäller. Det skiljer sig nämligen inte på eftermiddagen
på samma sätt, där är det asymmetriskt. Det skulle gynna mera än vad det
skulle missgynna. Det finns många sakargument.
Fast debatten är ideologisk och känslomässig så är det absolut en viktig sak
för ålänningarna att byta till rätt tid för Åland.
Jag tackar utskottet för behandlingen men när det gäller utskottets slutsats
så är den lite så här; om vi hade jordgubbar så skulle vi kunna äta jordgubbar
och glass, om vi hade glass. Vad kommer först, hönan eller ägget? Nå, när det
gäller politik så är det vissa åtgärder som gynnar vissa saker som kommer
först och sedan inträffar utvecklingen om vi vill gynna någonting med våra
beslut.
Jag ansluter mig till ltl Jonsson, man måste också kunna skapa förutsättningar för den utveckling som man vill se. Jag hör till dem som vill se ett utökat samarbete med Sverige. Jag är inte emot handel med Finland, men idag
handlar Åland mera med Finland än vad Finland handlar med sig själv. Det
är ju för mycket, helt enkelt. Det är onaturligt mycket. Inte ens Finland har så
mycket kontakter med Finland som Åland har med Finland. Utan att stänga
några dörrar och missgynna några väderstreck så finns det utrymme att
gynna folkhälsan och tillväxten.
Det enda verkliga sakliga argumentet som sedan blir kvar blir den ideologiska frågan. Om man vill hålla kvar vid östeuropeisk tid så är det för att manifestera samhörigheten med Finland. Det är fritt för var och en att göra det.
Jag manifesterar i första hand samhörigheten med Åland och ålänningarna
och ser vad som är viktigast för dem. Det är ålänningarna som är i mina huvudmän i första hand, oss väl och ingen annan illa. Men om man absolut vill
manifestera ett väderstreck så varsågoda, men jag ser det på ett annat sätt.
Till sist vill jag säga, fru talman, att höra ltl Axel Jonsson i det här ärendet
var befriande. Nu är det första gången som en yngre person här i Ålands lagting verkligen säger samma sak som man själv har sagt och för den här fanan
vidare. Nu skulle jag dö i frid, om jag blev överkörd på övergångsstället här
utanför. Nu finns det en yngre person som bär det här vidare. Nå, jag ska nog
leva längre ännu, om jag får bestämma själv. Men jag tycker att det var verkligt befriande att höra Jonsson. Det får mig också givetvis att stöda förslaget
att min egen motion ska godkännas. Det är ju det enda vettiga beslut i det här
skedet. Tack för det.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag stöder kanske inte alla delar av ltl Sundmans resonemang. Däremot stöder jag många tankar med den här motionen.
Jag tycker att intentionen är god. Jag tycker att Åland ligger geografiskt
rätt för att tillhöra centraleuropeisk tidszon. Jag delar ltl Sundmans resonemang att det underlättar tv-tittande och handeln mot Sverige och
EU.
Däremot kanske det inte ligger rätt i tiden med tanke på att vi har en
stor del av handeln mot Finland. Det skulle innebära en hel del nackdelar för vissa stora åländska företag.
Det som jag också tänker på och som inte utskottet har utrett är ITföretagen på Åland, deras systemkostnader kan blir ganska stora ifall
man förändrar tiden. Jag tycker själv att den här motionen är rätt väg att
gå, men inte just nu.
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Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Som utskottet konstaterar så är det inte några stora nackdelar för åländska företag eftersom man lever på de här marknaderna. Om
det är någon materiell skillnad så vill ju jag att den skillnaden i så fall
ska gynna handeln västerut, eftersom det finns en stor diskrepans att ta
av innan det på något vis blir onormalt lite handel med annat väderstreck. Europa och Sverige borde aktivt gynnas i så fall att det spelar
roll. För mig är det ett argument för min motion.
När det gäller IT-systemen så tror jag att åländska IT-företagare är
klokare och mer globaliserade än så att de har byggt fast sig i ett system
som bara klarar av östeuropeisk tid. Det tror jag inte. Tvärtom, kanske
det finns en möjlighet att tjäna en hacka eftersom det behöver ändras på
något håll. När man gör sådana här ändringar så kan det gynna näringslivet till den delen.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Jag tror att den här förändringen faktiskt betyder en hel del
kostnader för IT-företagen. Det är grundläggande operativsysteminställningar att ändra tidszon. Det är ofta specialanpassade program och
skrivna för operativsystemets inställningar. Det här kan bli ett bekymmer som faktiskt kostar. Man behöver testa ganska mycket, man behöver utvärdera hur det fungerar och ta de här systemtesten. Därför tycker
jag att det ändå finns en risk. Utskottet har faktiskt inte hört vare sig
PAF, Crosskey eller något av våra stora IT-företag. Jag tror att det kan
finnas en sådan bit i det här.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! När det gäller tidsinställning och programvara så kan jag
själv svara ganska långt på den frågan, eftersom jag har studerat den här
saken vid högskolan. Tidsinställningen är individuell för datorn. Man
har inte tidsinställning i standarden av inställningar som följer landområden. Tidsinställningen är individuell. Man har helt enkelt gett upp att
också ha tidsinställningen med i de landspecifika inställningarna. Det är
inget stort problem till den delen. Det finns andra saker som är större
problem.
Om jag skulle ge motståndarsidan ett argument så kan det t.ex. vara
den standarden som man sätter GPS-tid efter, där kan det bli ett bekymmer innan den standarden har ändrats och implementerats hos alla
som sysslar med det och tillverkar både hårdvara och mjukvara. Men det
är inte ett stort problem för det åländska näringslivet, för vi har inte
några sådana företag här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det är en intressant och bra motion. Självstyrelsen
handlar om att man får fram sådana här frågor och debatterar dem i lagtinget.
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Svaret som har kommit från utskottet är ganska bra. Man kan titta på
frågan framöver och att det inte är läge för frågan just nu.
Jag begärde replik för att ltl Sundman pratade om alla fördelar och
det fanns inga nackdelar. Jag ser det på ett helt annat sätt. Jag värdesätter extremt mycket den här tiden som man kan få med sina barn på eftermiddagen när det fortfarande ljust. Man kan vara tillsammans med
familjen, man laddar sina batterier på kvällen. Jag tycker inte att det är
speciellt mörkt nu när man får till jobbet. Företagen kan också skjuta
fram arbetstiden om det är ett större problem. Om det är ett företag som
måste ligga samtidigt med Sverige så kan man ändra på arbetstiden, om
man tycker att det är värt det. Jag tror inte att det finns ett enda företag
som kommer att göra det.
Jag vill påpeka att de här fördelarna inte är någon säker vetenskap.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Till den delen som jag har räknat upp fördelar, folkhälsan
och tillväxtperspektivet, så är det vetenskapligt bevisat i rapporter. Det
är framförallt i samband med debatten om sommartid som man har
kommit fram till de slutsatserna.
Det är klart att det är en subjektiv uppfattning. Vad är viktigast för
mig? Jag stiger upp en timme tidigare för att gå en promenad och då vill
jag gärna att det är ljust. Men om man har sena vanor och stiger upp
mitt i dagen så kanske man inte bryr sig om ljuset på morgonen, utan
man bryr sig om ljuset kvällen. Har man sådana aktiviteter med sina
barn som kräver ljus, som inte går att göra i belysning eller fast det är
mörkt ute, så då är det klart att man ser det som en nackdel.
Men om man väger att det är ljust en timme på morgonen eller en
timme på kvällen så kommer jag alla gånger till den slutsatsen att det är
bättre om det är ljust en timme på morgonen.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det förklarar saken för mig, att det är utgående från ltl
Sundmans livsföring. Det är kanske inte alla som är ute och promenerar
på morgonen. Men de som är ute och promenerar på kvällen kan gärna
gå i mörkret och då är det inte så noga. Om man är morgonpigg och alert
och om man har aktiviteter före man far till jobbet så då är det här bra.
Annars är det inte någon större fördel med det. Det är en sak som jag vill
lyfta fram.
Vi är unika på sidan om. Det är inte något problem om man är en liten ort att man är lite unik. Man har egen tid och man är lite speciell.
Det verkar som om det skulle vara stora problem med det här. Jag har
fortfarande inte sett var det praktiska problemet ligger med att man har
olika tider? Om man ringer till ett företag i Sverige och man har olika tider, är det egentligen ett problem?
Svenskarna tycker snarare att det är lite exotiskt när de kommer hit
och vi har en annan tid, de är utomlands. Sedan kan det vara från andra
hållet, man har inte lust att fara till landskapet om det är så att man inte
vill tillhöra Finland, man kan ta illa vid sig och därför kan det skapa dåliga rubriker.
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Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det var inte lätt att hänga med i den repliken. Att det är bra
att man är unik håller jag med om. Det är jätteviktigt för Åland att om
möjligt vara unik för att sticka ut och synas i det stora bruset av turistorter. För den finska marknaden skulle det vara en fördel med centraleuropeisk tid. Man skulle se Åland som ännu mera unikt och någonting
speciellt. Jag tror inte att någon finländare är så dum att de inte kan
hantera tidsskillnaden, i så fall har de samma problem som svenska
marknaden har idag.
När det gäller de praktiska problemen så räknade jag i mitt anförande
upp vad jag tycker att är viktigt; folkhälsoperspektivet och tillväxtperspektivet. Vi måste stiga upp tidigare på morgonen, om vi ska klara av
den demografiska utvecklingen som vi har framför oss. Så är det bara.
Då är det bra om det är ljust en timme tidigare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Politik är både stort och smått. Utskottets betänkande baserar
sig på två ställningstaganden. Det ena är att i dagsläget är det för näringslivet i stort sett en icke-fråga. Det andra är att det behövs underlagsmaterial om man faktiskt ska göra en sådan här förändring.
Vill landskapsregeringen och majoriteten, där Danne Sundman ingår,
driva den här frågan tillsammans med vindkraftsstöd, avräkningsgrund,
ramlag, parlamentsplats, snus, vårfågeljakt och svenska på kartorna så
inte tänker liberalerna stoppa det. Ltl Danne Sundman hör till majoriteten.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Visst är det så att ltl Sundman hör till majoriteten. Sundman har ju drivit den här frågan i 9 års tid och under den tiden har jag
både hört till majoriteten och minoriteten. Jag ser den här frågan bredare än så. Vilken tideräkning vi har skulle kanske förtjänar en sådan
hantering att det är en fråga som man kunde vara enig kring.
Om jag ser på de här 9 åren så att det nuförtiden är en icke-fråga för
näringslivet är ett stort, stort framsteg. För näringslivet har varit bjärt
emot det här tidigare. Man har absolut inte kunna tänka sig att ens diskutera den här ändringen. Men nu finns det delar av näringslivet som är
positiva till och med och som helhet tycker man att det är en icke-fråga.
Det är ett stort steg framåt och det kommer att göra att det här förr eller
senare kommer att bli verklighet, det är jag helt säker på mina vänner.
Jag är helt säker på att vi kommer att få rätt tid en vacker dag.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Det är mycket möjligt och det påpekar också utskottet i sitt betänkande.
Men vi hade att ta ställning till 2012 och dagsläget.
Som sagt var, vill majoriteten och landskapsregeringen driva den här
frågan så tänker inte liberalerna sätta sig emot den. Men man behöver
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ha mera gediget underlag, framförallt kostnader och vad det innebär,
som ltl Petri Carlsson påpekade.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Ett annat stort steg är i så fall att liberalerna numera stöder
det här för det har man inte gjort tidigare. Det gläder mig att man kan
räkna in liberalernas stöd och det manifesterar man bäst genom att
rösta för ltl Jonssons förslag att godkänna motionen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är roligt att ltl Sundman fortsättningsvis driver sin egen fråga. Men
vad tycker egentligen den obundna lagtingsgruppen i ärendet?
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Den frågan måste man vända sig bakåt och fråga och inte
framåt. Min åsikt är klar. Var och en lagtingsledamot får stå för sin åsikt,
enligt 11 § lagtingsordningen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Wille Valve

Tack, fru talman! Det har varit en väldigt intressant process. Jag gick för egen
del in i arbetet i lag- och kulturutskottet med öppna ögon. Målsättningen var
från första början att vi skulle sätta oss in ordentligt i den här frågan och en
gång för alla ta upp den till behandling.
Vi gick delvis så långt tillbaka att vi tittade på vad lagtinget har ansatt om
frågan på 1920-talet då ltl Jean Thörnroos från Lappo engagerade sig i frågan. Då från ett litet annat perspektiv, då handlade det om att införa en tidzon som snarare skulle ha liknat Förenade Arabemiraten. Åland skulle ha fått
plus 32 minuter eller minus 28 minuter, beroende på hur man ser på det. Den
tidszonen ser jag absolut inga som helst fördelar med.
Vi utredde också behörigheten och formen för hur vi skulle gå tillväga ifall
vi skulle vilja övergå till centraleuropeisk tid. För egen del är formen det centrala. Vi kom fram till att det här är Finlands behörighet. Vill vi göra någonting åt det här så måste vi anhålla hos statsrådet att Åland får inträda i den
centraleuropeiska tidszonen.
För egen del så räcker det inte med att våra ungdomar tittar sent på TV på
kvällarna för att vi ska övergå till en centraleuropeisk tid. Det behövs något
mera och detta något sökte vi medan vi hörde företrädare för det åländska
näringslivet, kommundirektörer med flera, som ni kan se i utlåtandet. Jag
hittade inte detta något.
Som vi redan har konstaterat så är det här en icke-fråga för stora delar av
näringslivet. Men som också har konstaterats så är den åländska ekonomin
idag kraftigt exponerat mot Finland, inte bara genom handeln, som ltl Sundman nämnde, utan också genom att flera av våra stora bolag har betydande
verksamhet i Finland. Ingen positivare verkan, kan väl sägas vara slutsatsen
av hörandena.
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Jag anser inte heller att det räcker med att 70 procent av våra ungdomar
idag studerar i Sverige. Det är inte för dem som vi skulle byta tid i sådana fall.
Det är för dem som är här på Åland och för vårt näringsliv.
Jag har två brasklappar till det här resonemanget. Den första brasklappen
är att det finns en seriös politisk debatt i Finland om huruvida hela Finland
borde gå över till centraleuropeisk tid. Ja, här kunde eventuellt Åland vara
progressivt och hänvisa till de debatter som har förts inom det finländska näringslivet och göra slag i saken och övergå till centraleuropeisk tid. Den andra
brasklappen är att som det åländska näringslivet ser ut idag så ser jag inte att
fördelarna skulle överväga. Men, det här är saker som förändras över tid. Det
kan mycket väl hända att vårt näringsliv är mycket mera exponerat mot Sverige om några år, då kan det vara ett nytt läge och då kan vi igen ta den här
diskussionen. Men som det ser ut 2012 så tror inte jag på detta.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag noterade att ltl Valve sade att man i utskottet kom fram till att det
här var rikets behörighet. När jag läste betänkande och när jag hörde på
presentationen av betänkandet så kunde jag inte hitta något stöd för den
slutsatsen. Jag hoppas att ltl Vale kan vidareutveckla på vilka grunder
man kom fram till att det här är rikets behörighet?
Den intressanta frågan är om vi från Ålands lagting vill att det
åländska näringslivet ska exponera sig mera mot Sverige, exponera sig
mot en marknad som använder sig av samma språk som vi har själva eller vill vi det inte? Vill vi det så är det väl ganska naturligt att vidtar åtgärder för det och inte bara sitta med armarna kors och vänta vart näringslivet tar vägen.
Wille Valve, replik

På basen av de höranden som vi hade så finns det en liten behörighet
också på det internationella planet. Då pratar vi om sommartid och den
regleringen som finns i EU:s förordning. Men vi har inte kommit fram
till att det skulle finnas något internationellt avtal eller procedur som
skulle reglera det. Tittar vi i de gamla handlingarna från 1920 så tog den
debatten avstamp i det faktum att Finland gick med i östeuropeisk tid
och hur skulle Åland då agera när statsrådet fattade det här beslutet.
Man kan anta att det fortfarande hör till statsrådets behörighet. Jag har
inte sett någonting som skulle tyda på att det inte gör det. Det lät diplomatiskt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Jag tänkte i mitt anförande återkomma till den här saken.
Jag vill bara upplysa ltl Valve om att självstyrelselagen har ändrats två
gånger sedan 1920. Det förefaller som om man skulle ha tagit väldigt lätt
i lag- och kulturutskottet på frågan om vems behörighet det sist och slutligen är.
Jag ska återkomma till det och vidareutveckla lite hur jag tänker.
Wille Valve, replik

Jag kan försäkra ltl Eriksson om att vi inte har tagit lätt på den frågan.
Angående argumentet huruvida vi vill att näringslivet ska exponera
sig mot Sverige så är det upp till näringslivet att avgöra det.
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Jag är naturligtvis för att vi ska riva alla gränshinder som vi bara kan
mot Sverige och fortsätta med det arbetet, men det är en annan fråga.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé

Tack, fru talman! Det har varit intressant att få sätta sig in i den här motionen
om central europeisk tid och jag vill försäkra motionären och de övriga om att
vi verkligen har lagt ner tid på motionen. Jag tycker att man ska vara nöjd
med arbetet som vi har lagt ner, för det här var ingen motion som åkte raka
vägen i pappersåtervinningen.
Men ser man på motionen och ltl Axel Jonssons hänvisningar i sin reservation, att bättre kunna följa med svensk tv så är jag personligen skeptisk till
den motiveringen.
Allt fler idag skaffar IP-TV och där ser man TV-program flera dagar efter
att de har sänts, om jag förstått det rätt. Nu kan jag ju erkänna att jag inte
själv har IP-TV, men bekanta till mig säger att det är så praktiskt för att man
se programmen en eller flera dagar efter att de ordinarie programmen har
sänts. Så det här med TV-tittande för mig är inte en stor fråga.
Fru talman! Som vi beskriver i betänkandet så har vi fått fram att vårt näringsliv är lite delad i den här frågan, dels har vi de företag som har direkt
kontakt med Sverige och övriga Europa som då säkert skulle gynnas om vi
hade centraleuropeisk tid. Men det intressanta var ändå att höra att våra
större dominerande företag inte ser någon vinst med att gå med i en centraleuropeisk tid. Eftersom de då skulle få ett försvårande i sina kontakter p.g.a.
att vi då har en annan tid än övriga Finland och kontakterna dit.
Men under tiden som vi sett på den här motionen så såg jag fördelar med
om Finland skulle gå in för att ändra till en centraleuropeisk tid. Som det står
i betänkandet så finns det exporterande företag i Finland som har väckt initiativ om att Finland skulle ha centraleuropeisk tid. Jag övertygad om att det
skulle gynna vårt näringsliv om hela Finland skulle gå över till en centraleuropeisk tid.
Nu kan inte utskottet utreda konsekvenserna för näringslivet om Åland
själv skulle gå över till en centraleuropeisk tid. I motionens kläm står att man
hos riksmyndigheterna skulle anhålla om att Åland skulle räknas till det område som har centraleuropeisk tid. Det kan jag inte tala för, utan mer utredningar kring konsekvenser för hela näringslivet.
Men jag tycker det skulle vara intressant om man skulle föra en diskussion
med regeringen i Helsingfors om att Finland skulle gå över till centraleuropeisk tid för att främja för exporthandeln.
Så jag kan sammanfatta att för ett halvt år sedan så var jag en NEJ-sägare
till att ändra till centraleuropeisk tid, men istället säger jag nu att det kan
fungera bra om hela Finland ändrar till centraleuropeisk tid. Vi skulle närma
oss Europa och få en enhetlighet i Norden på det viset.
Sedan kan jag inte låta bli att kommentera ltl Axel Jonssons kommentar
om den ideologiska debatten i messaspalten. Okej, det har inte varit så mycket ideologisk debatt om det här i utskottet, utan där har vi fört en sakfråga.
Om det förs en ideologisk debatt i messaspalterna kan inte jag skriva under.
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Jag har personligen slutat läsa messaspalterna. Vi måste väl se på lite mera
fakta än messaspalterna.
Ltl Danne Sundman, replik

Tack, fru talman! Man kan tycka att TV-tittande är en detalj, men det är
en väldigt viktig detalj. Nyheterna finns inte på IP-TV, förrän de har
sänts. Man vill inte se nyheterna dagen efter, man vill se färska nyheter.
Jag vet att ltl Winé har jobbat med ungdomar på glid. Enligt den här
undersökningen så är det av stor betydelse att man sover för lite. En orsak till detta är TV-tiderna. Tvärtom, så blir det här ett starkt argument
när man ser på just den gruppen ungdomar.
Näringslivets åsikter är att de antingen tycker att det inte spelar någon roll eller så är man likgiltig för västeuropeisk tid. Det är ett stort,
stort framsteg jämfört med näringslivets åsikter tidigare. Det tyder ju på
att utvecklingen går åt ett visst håll. Man får själv välja om man är man
med sin tid, efter sin tid eller före sin tid.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Det stämmer, nyheterna dagen efter är gamla nyheter.
Eftersom jag ser på Aktuellt klockan tio på kvällen så hinner jag bra gå
och lägga mig sedan. Det som vi har pratat om här tidigare i debatten
har varit ungdomars TV-tittande.
Ltl Danne Sundman nämnde att jag jobbar med ungdomar på glid,
det stämmer. Jag uppfattar att det inte är TV-tittande som är problemet
utan det är datorerna och spelandet. Vi har ungdomar som är spelberoende med olika äventyrsspel och som sitter uppe till ett-två på nätterna
och spelar. Om man frågar när de slutade se på TV så säger de att de inte
ser så mycket på TV men att de spelar. Så det problemet kommer fortfarande att finnas. Där har vi ett dilemma, det är mera dataspelande än
TV-tittande.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Ungdomars mediavanor skiljer sig och utvecklas efter de
förutsättningar som finns. Om man ser på vad sociala medier gör för
den här utvecklingen så förstärks den problematiken. Om man har kontakt med folk som inte bor på Åland så är det ofta med svenskar och där
är man en timme tidigare.
Även om man spelar tillsammans med någon över Internet, det är
vanligt att man spelar t.ex. mot någon i Sverige, och man håller på till
ett- två-tiden så håller de i Sverige på till tolv-ett-tiden. I Sverige kommer de i säng en timme tidigare än åländska ungdomar. På Åland slutar
man spela klockan två, i Sverige slutar man spela klockan ett. Det här är
argument för att byta till centraleuropeisk tid, det är inte argument för
att kvarstå vid fel tid för Åland.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Det känns som om vi håller på att vända det här till en
ungdomsdebatt. Visst rör det våra ungdomar och det är en jätteviktig
fråga. Däremot börjar jag inte analysera här om de spelar med en spelare från Lund eller från Rovaniemi. Ungdomarna har ett gemensamt
språk, engelska. Jag tror inte att det något bekymmer där. De kan också
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spela mot någon som är i en helt annan tidszon. Debatten om att vi ska
byta tidszon för att de ska sluta spela tidigare och att ungdomars spelande är ett bekymmer beror inte på vår tidszon.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Fru talman! Det framgår i och med Winés anförande att det inte bara är
i messaspalterna som det förekommer en ideologisk debatt. Han föreslår
att vi istället ska försöka övertala Finland att byta tidszon till centraleuropeisk tid. Det är inte riktigt därför vi har åländsk självstyrelse, för att
vi ska försöka fatta beslut om finska angelägenheter. Nej, jag vill nog
snarare utveckla det åländska samhället utifrån våra egna förutsättningar och våga ta de beslut som är bäst för Åland och inte vänta på att Finland ska fatta de besluten åt oss.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Det är det som jag gör, ltl Axel Jonsson. Vad som är
bäst för Åland sade jag i mitt anförande. För hela näringslivet skulle det
vara bättre om man skulle få hela Finland med i centraleuropeisk tid. Då
blir inte någon enskild drabbad. Vi måste också titta på att det är stora
företag som jobbar globalt både österut och västerut och då skulle det
gynna dem, vilket jag tittar på.
Jag har inte diskuterat några finska angelägenheter här. Jag pratar
hur det är ur Ålands perspektiv för näringslivet. Ltl Axel Jonsson har
helt rätt i att det är vår ideologi att jobba för näringslivet och inte bara se
på språkfrågan eller något annat. Här ser jag mera på vad vi kan göra för
att förbättra för vårt näringsliv.
Ltl Axel Jonsson, replik

Som jag tidigare har framfört så det bästa vi kan göra för det åländska
näringslivet är ju att fatta beslut som ligger lite före i tiden, att inte alltid
behöva släpa efter och vänta på att näringslivet ska springa om oss. Vi
politiker måste ju också kunna vara lite med i tiden och fatta beslut innan det är för sent.
Ltl Göte Winé, replik

Det stämmer. Vi ska vara lite före vår tid, vi ska våga ta beslut men vi
ska också veta vilka konsekvenser det får.
Ltl Axel Jonsson var ju med på våra höranden och efter det så är jag
inte helt övertygad om det är bra för hela näringslivet. Därför sade jag i
mitt anförande att utskottet inte har de resurserna att verkligen börja se
på vad det är som krävs, hur mycket som ska göras och vilka konsekvenser det får för näringslivet. Därför säger vi; låt landskapsregeringen
gärna titta på sakfrågan. Vi är inte helt emot. Man måste se vilka konsekvenser det blir för hela näringslivet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Socialdemokraterna har diskuterat den här frågan. Vi stöder utskottets ställningstagande.
Jag tycker att utskottet har gjort ett bra arbete. Den här frågan är mycket
intressant och väsentlig ur många perspektiv för Åland. Här har nämnts näringslivets behov, hälsoskäl och från en del har det framförts att det här är en
viktig självstyrelsepolitisk fråga.
Jag har förstått att TV-tittande faller under de hälsopolitiska argumenten.
Sedan framhåller ltl Axel Jonsson käckt att vi ska ta beslut och vara före
vår tid. Nu är det ju så att vi inte kan besluta i den här frågan. Det är liksom
ett stort aber i resonemanget. Om vi skulle kunna bestämma så skulle vi naturligtvis kunna strunta i både Helsingfors och alla andra huvudstäder i världen. Men i den här frågan, som så många andra, så ligger det slutliga avgörandet utanför Ålands gränser.
Utskottet har gjort en sorts behörighetsutredning som har ifrågasatts. Vi
utgår ifrån att det här är ett nationellt beslut som fattas av regeringen. Om
det ska ske några förändringar så kanske Finlands riksdag till och med involveras.
Den självstyrelsepolitiska beslutskraften i den här frågan är helt enkelt
noll. Däremot kan det vara viktigt att ha en åsikt och att föra fram den på ett
sätt så att den övertygar de som har beslutsmakten att kanske ompröva sitt
ställningstagande från början av 1920-talet.
Socialdemokraterna tror, i likhet med det som ltl Göte Winé sade, att vill
man vara framgångsrik i den här frågan så ska man se den i en bredare politisk kontext.
Sedan 1920 har Finlands geopolitiska ställning förändrats avsevärt. Ni som
har deltagit i den här behandlingen i utskottet har tydligen fått information
från rikets sida att man är intresserad inom företag och näringsliv i Finland
att diskutera den här saken. Det är en stark politisk faktor att räkna med.
Det här är så intressant så att jag försökte sätta mig mera in i hur de här
tidszonerna inom Europeiska Unionen ser ut. Det finns västeuropeisk tid,
centraleuropeisk tid och östeuropeisk tid i de länder som hör till de olika tidszonerna inom EU. Västeuropeisk hit har Storbritannien, Irland och Portugal.
Mellan Portugal och Spanien har man samma förhållanden som vi har mellan
Åland och Finland. Där har man dessutom en landsgräns, jag vet inte om det
är bättre eller sämre. Men det är lite förvånande att man inom ett så enhetligt
geografiskt område har den här tidsskillnaden. Sedan ligger så gott som alla
länder inom den centraleuropeiska tidszonen. De som hör till den östeuropeiska tidszonen inom EU är Finland, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien
och Grekland. Dessutom hör Israel, Egypten, Bulgarien och Turkiet till den
östeuropeiska zonen. Sedan har vi den ryska tidszonen.
När man tittar kartan så kan man lätt förledas att tycka att rakt söderut
ligger Tyskland. Men det är ju inte så, utan det är östra Polen som hör till
Centraleuropa och ligger ungefär på samma linje som Åbo.
På något sätt tycker jag att man borde fästa uppmärksamhet vid att det här
är en integrationsfråga för Finland och också en nordisk fråga. Skulle vi höra
till samma tidszon som speciellt Tyskland och Sverige, som är de viktigaste
handelsländerna ur ett finländskt perspektiv, så skulle man kanske få fart på
den här frågan.
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Det skulle onekligen också vara allra bäst för Åland om hela Finland var integrerat i den västeuropeiska tidszonen. Den åländska regeringen borde ta
den här utgångspunkten och försöka föra fram frågan i ett större europeiskt
och nordiskt perspektiv.
Jag tror att man kanske underskattar intresset för den här frågan i Finland. Det skulle vara viktigt att Åland i det här sammanhanget skulle söka
samarbete. Är det så att man betonar samhörigheten med Sverige, som man
naturligtvis politiskt har rätt att göra och jag har själv många gånger uttalat
mig om att relationerna västerut växer mycket snabbt nu, så ur finländskt
perspektiv så uppfattas det som en konfrontation och separatistisk väg att gå.
Den linjen kan man driva men man kommer ingen vart. Men kanske vill öka
sina röster på Åland och det kan möjligt ha den effekten. Men till någon närmare en lösning kommer man inte, eftersom det är Finland som fattar beslut
om det här. Jag är ganska övertygad om att Finland inte kommer att lösa frågan genom att säga; ”Åland får centraleuropeisk tid, men vi stannar vid östeuropeisk tid.”
Fru talman! Den socialdemokratiska linjen är att man ska bredda frågan
och driva den som en gemensam angelägenhet med Finland. Det skulle antagligen ha mycket stor ekonomisk betydelse för det åländska näringslivet.
Det skulle underlätta och förbättra kontakterna på ett sätt som säkert skulle
ha mycket goda effekter för näringslivet. Jag tror inte att det finns någon
inom näringslivet som har något emot en sådan strategi. Tack, herr talman.
Ltl Danne Sundman, replik

Tack, herr talman! Ltl Sundback sade mycket klokt, att det är så här
man borde angripa frågan. När man funderar just på Finlands situation
så talar mer och mer för att man skulle ha samma tid som övriga
Europa, just de konkreta integrationsstegen som man har tagit, men
också samarbete mellan många svenska och finska företag som hela tiden utvecklas och intensifieras.
Kanske det skulle vara ett initiativ från den åländska regeringen till
den finska regeringen? Eller att man väcker frågan i riksdagen i en sådan motion som man har använt i andra sammanhang? Man måste förstås fundera på vad som är det klokaste. Jag tycker att den socialdemokratiska idén är värd att fundera på.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson

Tack för ordet, herr talman! Det blir ju lätt ganska vida diskussioner om ämnen i den här församlingen. Vi har diskuterat allt från vilken tid man är ute
och promenerar, på morgonen eller på kvällen, det har också varit lite spekulationer hur debatten eventuellt skulle bli i Finland om man driver den här
frågan vidare. Det har diskuterats i vilken mån man ska exponera näringslivet
mot Sverige eller inte, om man ska vänta och se. Det har också sagts att det
inte kan vara någon vits före man ändrar tiden i Finland. När det gäller det
sistnämnda så tycker jag att det är okej att man resonerar på det sättet. Men
om man tycker att det är viktigt så borde man faktiskt driva frågan för självstyrelselagen ger de möjligheterna.
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Vi vet alla att vi tyckte att påföljderna inte var tillräckligt stränga när det
gäller sexuella övergrepp. Vi samlades från lagtinget och gjorde en framstöt
till den finska riksdagen och det har vi också möjligheter att göra när det gäller det här ärendet.
Man pratar om östeuropeisk tid, EET, och centraleuropeisk tid, CET. Bara
det säger egentligen att vi ligger fel. Vi hör till Centraleuropa, vi hör inte till
Östeuropa.
Jag har också, i likhet med ltl Sundback och flera andra, försökt sätta mig
in i det här och konstaterat att Åland definitivt är det område som är mest
västerut men ändå hör till östeuropeisk tid. Så det är inte en naturlig inplacering.
Tittar man på motionen så pratar man, för det första, om att det skulle förenkla kontakterna österut om vi hade samma tid, det är säkert sant. Man säger att finansmarknaden skulle fungera bättre om man hade samma tid som
övriga europeiska börser, det är också sant. Det sägs att huvuddelen av turistströmmen till Åland kommer från Sverige och detta innebär ett ständigt bekymmer med tidsskillnad, så långt är det väl sant. Men om man ändrar på
Åland och inte på finska sidan så kan det uppstå problem därifrån.
TV:n har många sagt så mycket om så jag ids inte lägga desto mera tid på
det. Troligtvis är det så att allt senare kvällsvanor leder till problem. Man kan
ha olika åsikter om det. Men en allt för stor del, föredrar jag att säga, av våra
ungdomar har olika problem med psykisk ohälsa. Jag tror att det är viktigt att
man kommer i säng i tid.
Tittar man på klämmen så sägs; ”att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att hos riksmyndigheterna anhålla om att Åland skulle räknas till det
område som har centraleuropeisk tid.” Man har haft invändningar att klämmen är för kategorisk. Man behöver utreda det här och därför kan man inte
omfatta motionen. Om man vill utreda saker och ting så finns det alla möjligheter att i ett utskottsbetänkande ganska detaljerat redovisa för vad man
tycker att saknas Men det har man inte riktigt gjort.
Om jag tittar på lag- och kulturutskottets betänkande så konstaterar man,
precis som utskottets ordförande förtjänstfullt var inne på, att det i Finland
inte finns någon lag som reglerar vilka tidszoner landet skulle höra till. Däremot togs ett beslut i statsrådet 1921 och det gäller fortfarande.
Jag tror att ltl Sundback sade att man i lag- och kulturutskottets har gjort
en sorts behörighetsutredning och det tycker jag var en ganska bra beskrivning. För jag tycker att man inte riktigt har gått in i botten på den problematiken, utan man hänvisar till ett beslut som togs upp 1921. Man skriver så här:
”Behörighetsfördelningen i fråga om till vilken tidszon Åland ska höra regleras inte i självstyrelselagen men ärendet torde höra till rikets behörighet
i enlighet med lagens 27 § 42 punkt.” Det är den som jag brukar kalla för
slasktratten. Formuleringen lyder så här: ”Övriga angelägenheter som enligt
grundsatserna i denna lag ska hänföras till rikets lagstiftningsbehörighet.”
Jag tycker att man från utskottets sida faktiskt har hamnat väldigt snett om
det enbart är på basen av den här paragrafen som man kommit fram till att
det är rikets behörighet. För 18 § 27 punkten i självstyrelselagen har ju precis
motsvarande stadgande men där gäller då landskapets lagstiftningsbehörighet. Jag tycker att man kan anse att enligt grundsatserna i självstyrelselagen
så hör det här till landskapets behörighet.

156

Jag håller med ltl Sundback som säger att man har gjort någon sorts behörighetsutredning men den är inte alls till fyllest.
Utskottet räknar upp motiv på motiv för att man borde ändra till centraleuropeisk tid. Man säger för det första; "de företag som har nära relationer
med företag i Sverige och övriga Europa har ett intresse av att Åland skulle
höra till den centraleuropeiska tidszonen.” Man hänvisar också till att exporterande företag i övriga Finland har väckt den här frågan.
Man säger också; ”produktiviten hos företagen sannolikt skulle öka samt
att det skulle medföra vissa fördelar för den studiesociala miljön bland annat med tanke på TV-tittandet”. När man börjar läsa motiveringarna så får
man uppfattningen att utskottet kommer att gå in för det förslag som motionen tar fasta på, men så enkelt var det inte. Man skriver så här till sist: ”Utskottet finner frågan om införande av centraleuropeisk tid intressant men
anser inte att det dagsläget finns tillräckligt mycket som talar för att motionen ska godkännas. Landskapsregeringen bör dock enligt utskottets åsikt
följa frågan och vid behov ta saken till övervägande”. Det här tror jag inte
speciellt mycket på, speciellt inte efter den blamage som regeringen hade
sista veckan när det gäller om vi ska svenskspråkiga ortsnamn eller inte på
kartor över landskapet. Vågar man inte ens ta ställning i en sådan fråga så
tror jag nog faktiskt inte att man kan förvänta sig att regeringen överhuvudtaget kommer att driva de här frågorna heller.
Ltl Åke Mattsson kanske var allra tydligast, men jag har noterat i många
olika anföranden, att det finns en rädsla för att vi ska fjärma oss ifrån resten
av Finland och att det kan leda till en vild debatt på nätet. Jag hoppas verkligen att det inte är den typen av bevekelsegrunder som har gjort att utskott har
tagit sitt ställningstagande. Vi måste ju faktiskt kunna bortse ifrån det. Vi
måste jobba för det som vi tror är bäst för Åland. Att bara vänta och se, att
bara stoppa huvudet i busken och vänta för att det här ärendet kan bli obehagligt så det är lika bra att vi skriver att det här är intressant, vi ska vänta
och se och att landskapsregering får ta upp det. Jag tycker att det är synd.
Det är oroväckande när man hör ltl Jonsson, som ju de facto inte har varit
så väldigt lång tid i parlamentet, säga att någon gång måste man fatta ett beslut. Det kom väldigt tidigt, men jag håller helt och hållet med slutsatsen att
någon gång måste man ju kunna fatta ett beslut.
Till sist, herr talman, det blev oklart för mig om ltl Sundman understödde
eller inte understödde ltl Jonssons förslag. Han nickar instämmande. Men för
undvikande av missförstånd så säger jag också att jag understöder förslaget
så att vi får upp det till omröstning.
Huvudmotionären ltl Sundman sade i sitt anförande att det finns stöd för
det här i alla partier. Det ska bli spännande att se i omröstningen. Ltl Sundman hade många, långa och goda motiveringar till stöd för det här förslaget
som ltl Jonsson i grund och botten gav ltl Sundmans motion. Jag omfattar de
motiveringarna. Av alla de sakargument som ltl Sundman listade så har jag
faktiskt inte själv tänkt på trafiksäkerhetsaspekterna för barn och ungdomar.
Men det ligger faktiskt väldigt mycket i det om man stannar upp och funderar
efter lite. Jag tror att alla småbarnsföräldrar delar den oro som jag många
gånger själv har känt när man skickar i väg barnen till skolbussen när det är
mörkt. Det ligger väldigt mycket i det också.
Ltl Sundman sade så här när motionen gick till utskottet: ”Om motionen
inte blir godkänd tänker jag fortsätta att väcka frågan i varje lagting, som
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jag väljer att ställa upp i val till och får förtroendet att ingå i, tills förslaget
går igenom”. När jag tänker på det här så blev jag lite orolig. Finns det verkligen ett genuint intresse från ltl Sundman att det här förslaget ska gå igenom, när han inte ens har sitt eget parti med sig och när han inte ens har jobbat med att få regeringen att sluta upp bakom det? Eller är det så att ltl
Sundman, jag är lite konspiratorisk nu, vill hålla liv i den här frågan? Det är
ju en intressant fråga. Om det dyker upp intressanta frågor på det här bordet
så måste man ju försöka få till stånd ett stöd för det, speciellt om man har
möjligheter att ingå i regeringssamarbetet så borde det vara ännu lättare. Mot
den här bakgrunden blev jag väldigt förvånad över hur obundna faktiskt har
hanterat ett ärende som jag många gånger lite har uppfattat som obunden
samlings paradnummer. Men det kanske kan hänga ihop med regeringsmedverkan, jag vet inte. Men riktig, riktigt trovärdigt blir det tyvärr inte, ltl
Sundman. Tack.
Wille Valve, replik

Jag vill tipsa ltl Anders Eriksson om att enligt lagtingets arbetsordning,
artikel 56 så har han möjlighet att ta del av de handlingar som ligger till
grund för beslutet. Detta kunde vara nyttigt särskilt med tanke på ltl Erikssons invändningar mot huruvida utskottet har utrett behörigheten i
tillräcklig grad eller inte. Det vore intressant att höra ltl Eriksson efter
att ha tagit del av denna information.
Ltl Anders Eriksson, replik

Numera har Ålands Framtid blivit ett så stort parti så att vi tack och lov
har representation i alla utskott. Jag har förstås fört resonemang med
vår medlem i utskottet om hur pass seriöst man gick in i den frågan och
hur pass seriöst man behandlade det här ärendet sist och slutligen. Jag
har förstått att det mer eller mindre till och med fanns ett färdigt utkast
före utskottet hade behandlat ärendet färdigt. Jag är inte så där alldeles
säker på att man har gått så mycket in på djupet.
Om man har gjort något annat än en hänvisning till självstyrelselagen, så snälla ltl Valve som är med i utskottet, berätta då för mig på vilka
grunder man har kommit fram till det här. Vi hade ju redan ett replikskifte om det. Men passa på och klargör, klart och tydligt, att det är på
grund av ett, två, tre, fyra och fem som ni har kommit fram till detta.
Wille Valve, replik

Jag har inte för avsikt att röja vad våra höranden i utskottet har sagt eller inte sagt. Jag uppmanar ltl Eriksson att endast bekanta sig med det
skriftliga materialet som ligger till grund för utskottets utlåtande.
Ltl Anders Eriksson, replik

Givetvis, bästa ltl Valve, inte ska man röja vad enskilda säger i utskottet.
Men, när man i utskottet hävdar i betänkandet, och som utskottsmedlemmen Valve gjorde, att man har gått igenom behörigheten ordentligt
och kommit fram till att det är rikets behörighet, då måste man klara av
att kunna redogöra för det fullständigt öppet, utan att man röjer några
källor, på vilka grunder man har kommit fram till det. Jag tror inte riktigt att de grunderna finns, tyvärr.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! När det gäller det som jag sade i mitt anförande att det
finns stöd i alla partier så är det nog gräsrötter i partierna som har stött
det här. vilket jag noterat genom att läsa de diskussioner som förekommer på Facebook. Det finns en Facebookgrupp med närmare 80 deltagare och det har varit debatt på många statusrader om det här. Man kan
se att det är folk från alla partier som är för att byta till rätt tid för Åland,
som Facebookgruppen heter.
Sedan när det gäller min trovärdighet i det här så som politiker får
man välja vilka frågor man först måste driva opinion före man kan förverkliga dem tillsammans med andra. Ingen är ju diktator, utan man är
en del av ett stort samarbete. Under de här nio åren så har ju förutsättningarna ändrat radikalt om man tittar på hur det var första gången som
jag väckte den här frågan, då hade ingen samma tankar. Nu är man i
princip så mogen att man kunde ta den här frågan och driva den.
Kanske nästa gång som tillfälle ges så driver jag den på det viset istället.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag ger ltl Sundman rätt på den punkten. Den här debatten här idag visar också att inställningen har ändrat. Facebook i all ära, men vill man
genom politiskt arbete verkligen få till stånd en förändring? Vill man
verkligen få de förslag som man lägger förankrade? Speciellt när man
sitter i regeringsställning så måste man ju sätta igång att förhandla. Jag
vågar absolut lova att om vi skulle lägga ett sådant här förslag från
Ålands Framtids sida så är jag ganska säker på att hela lagtingsgruppen
skulle stå bakom förslaget just för att vi vill signalera att det här är en
viktig fråga och att det här är en fråga som är viktig för partiets trovärdighet.
Ltl Danne Sundman, replik

Talman! Sedan när det gäller behörighetsfrågan så om man läser motionens kläm så är den så pass sinnrikt utformad att den inte tar ställning
till behörighetsfrågan i sak. Jag har nämligen klart för mig att det är rikets behörighet när det gäller att meddela att nu har Åland bytt tidszon.
Men jag är fortfarande inte övertygad om att det i sak är rikets behörighet. Det kan lika bra vara i 18 § 6 punkten, allmän ordning och säkerhet,
vår sak att besluta om vår egen tid. Men sedan när det ska meddelas till
FN:s standardiseringsorgan så är det en sådan relation som bara Finland har tillgång till. Det är stadsrådet som måste meddela det här för
att klargöra vad motionären anser om behörighetsfördelningen.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller behörighetsfördelningen så också där är ltl Sundman och
jag överens. Däremot vet jag sedan gammalt, och det har ltl Sundman
min respekt för, att han är en duktig politiker. I det här skedet väljer han
att börja prata behörighet istället för den här problematiken med trovärdigheten för partiet och för förslagsställaren. Jag tycker att det är
väldigt viktigt att om man lägger ett förslag så se nu till att man har det
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egna partiet bakom sig och se nu till att man sår lite förståelse för förslaget i regeringspartierna, om man vill komma någon vart. Men vill man
bara ha den som en symbolfråga så att man gång på gång kan ta upp
frågan så är det klart att jag då förstår det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Det här är mer en symbolfråga än en praktisk fråga
om vi ska byta tid just nu. Som jag ser det är det mera ett sätt att man visar att man distansera sig från Finland mot Sverige. Det är en tydlig
markering åt det hållet.
Företagen anser att det inte spelar någon större roll, man har olika
tidszoner i Amerika. Man kan hantera tidszonerna ganska bra.
Man lyfter fram de svåra praktiska frågorna som man tycker att är
viktiga. Det är när skolorna börjar, man kan också driva den frågan att
skolorna ska börja senare på morgonen. Det verkar som om det skulle
vara låst vid en viss tidpunkt på morgonen. Det behovet finns inte. Med
tanke på tillgång av bussar och annat så kan man börja senare på morgonen. Man kan börja skolan klockan tio, det är ju inte något problem
överhuvudtaget, om man bestämmer sig att det är lämpligt, och så håller
man på lite längre på kvällen, då har man samma effekt. Vi behöver inte
följa Sverige eller Finland när det gäller skolan. Det kan vi bestämma lokalt själva här.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det alltid fascinerande att debattera med ltl Åke Mattsson, för man vet
aldrig riktigt vart det tar vägen.
Min utgångspunkt i det här ärendet är att vi inte hör till Östeuropa.
Det finns ju en tanke bakom tidszonerna annars skulle hela världen ha
samma tidszon. Varför krångla till det i så fall? Det finns en tanke
bakom det och vi är felplacerade i den tidszon som vi är på grund av ett
beslut som togs 1921. Det är det som är vägledande för mig.
Jag har definitivt ingenting emot om hela Finland skulle ändra till
centraleuropeisk tidzon, tvärtom.
Jag noterade ändå att det finns en rädsla hos många. Ltl Mattsson var
ju inne på vad man ska man säga och hur debatten ska bli i Finland.
Driv då den här frågan vidare om man vill att hela landet ska ändra i så
fall, om det är bara är det som man är rädd för.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Man pratar om rädsla när man debatterar i de här
sammanhangen. Jag upplever inte att jag är speciellt rädd. Man driver
fram folk att göra saker på det sättet. Det här handlar inte om någon
rädsla utan det handlar om att väga för- och nackdelar mot varandra,
använda sunt förnuft och se om det är läge. Är det här en sådan fråga,
med tanke på hur det ser ut med budgeten, som vi ska driva just nu? Är
den här motionen så central eller kanske vi har viktigare frågor att koncentrera oss på i det här sammanhanget. Jag upplever det här som en
icke-fråga i praktiken. Det är en symbolfråga för Åland som man kan

160

lyfta i samband med andra frågor. Däremot är det definitivt inte rädsla
eller feghet om man inte vill gå vidare. Det är snarare tvärtemot, man
följer inte med den allmänna strömmen och ropar ”jippi jag vill hoppa i
den här tunnan” utan man håller igen. Det är inte rädsla.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag vidhåller mitt tidigare uttalande. Det är fascinerande att debattera
med ltl Mattsson. Han säger att det här är en icke-fråga, det här är en
symbolfråga och det här är inte någon viktig fråga. Samtidigt menade
han att man ska väga för- och nackdelar mot varandra. Det är ju precis
det som jag har gjort och precis det som vi från Ålands Framtid har
gjort. När vi tittar på sakargumenten så talar allt för att vi ska ha centraleuropeisk tid. Det är så som vi har sett på det.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Herr talman! Man frågar sig om det här är en stor fråga? Flera har sagt
att det är en icke-fråga. Jag är kanske beredd att hålla med att frågan
inte är så stor som den verkar vara om man tittar på talarlistan. Vi har
pratat om detta många gånger.
Folk undrar säkert vad centern tycker i den här stora eller lilla frågan.
Jag tänkte försöka förmedla några synpunkter om det.
För oss är det här i varje fall inte en ideologisk fråga. Jag förstår faktiskt inte hur en del anser att det här är en ideologisk fråga. Nej, men
frågan är känslomässig, det har vi märkt. Frågan kan bli känslomässig
här. Jag tycker inte att den har varit så farligt känslomässig idag. Vi har
haft frågan tidigare och då har det varit mera känslor i svall. Däremot
blir det en del på insändarsidorna och säkert på Facebook. Det är mycket känslor och symbolfrågor.
Vi i centern vill se pragmatiskt på det här. Vad är bäst? Jag tycker att
utskottet har behandlat det här bra. När man läser igenom det så har
man vägt för- och nackdelar mot varandra. Man har kanske inte kunna
komma fram till att något egentligen överväger.
Det finns två grupper i samhället som är viktiga, det är för det första
ålänningarna. Var tycker människorna själva? Tycker de att det är rätt
att vi har den tid som vi har eller skulle de vilja ändra åt det ena eller det
andra hållet? Man kan säkert ha olika uppfattningar beroende på vem
man pratar med och vi pratar med olika människor.
Ltl Danne Sundman arbetar hårt med det här, vilket jag tycker är helt
okej, man ska arbeta efter sin övertygelse. Ltl Sundman säger att de som
han pratar med och hans gräsrötter klart och tydligt säger att den här tiden ska bytas ut, så fort som möjligt ska vi gå över till centraleuropeisk
tid.
De erfarenheter som jag har i mina umgängeskretsar är väldigt delade. En del tycker att det skulle vara bra, andra tycker att det inte skulle
vara bra och vi ska absolut inte byta. Jag har personligen inte kommit
till klarhet med hur man ska göra i det fallet.
Den andra viktiga gruppen är näringslivet. Vad säger näringslivet?
Vad säger man inom turismen, tillverkande industrin, IT-sektorn och
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sjöfarten? Det visar sig att det inte går att komma fram till en klar linje.
Det finns ingen klar linje från näringslivet där man säger hur man vill ha
det.
Det finns för och det finns emot. Man kan diskutera en sådan här
fråga precis hur länge som helst. Ingen vet vad som egentligen är bäst,
tror jag. Jag undrar om det finns någon som vet vad som är bäst? Okej,
ltl Barbro Sundback säger att hon vet det, (skratt) bra.
Det finns morgonmänniskor, det finns kvällsmänniskor, en del vill ha
ljusare på morgonen, jag tillhör dem som gärna skulle ha ljusare på
morgonen. Sedan finns det kvällsmänniskor som vill ha ljusare på kvällen och utnyttja den tiden.
Tittar vi på näringslivet så finns det företag som handlar mest med
väst och det finns företag som handlar mest med öst. Tittar vi på den
åländska businessen så sker i varje fall 3/4 affärskontakterna mot Finland, om vi jämför med Sverige. Det är alltså från och till.
Sedan har det pratats om att produktiviteten och tillväxten skulle
stiga och att folkhälsan skulle bli bättre. Jag säger inte att det inte skulle
vara på det sättet. Men jag skulle faktiskt vilja se vetenskapliga undersökningar på det. Jag tror inte att de undersökningarna finns riktigt,
men finns de så skulle jag gärna se dem.
Jorden snurrar runt sin axel och solen så vi måste ha tidszoner och
tidsgränser. Det skulle bli väldigt opraktiskt om alla skulle ha samma
tid.
Centerns slutsats är att den dagen som ålänningarna vill ändra på det
här, och när näringslivet kommer fram och säger att det skulle vara klart
bättre för dem om vi byter tid, då ska vi vara med och se till att det blir
ändring på tiden. Hur det blir i framtiden vet vi inte. Vårt uttalande står
för dagsläget. Tack, herr talman.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Det har sagts här att det är en icke-fråga, en stor eller liten fråga
och man talar för och emot. Det intressanta är väl om det är en relevant fråga.
Har det någon betydelse för ålänningarna och för näringslivet? Javisst har det
en betydelse om man kan göra det mera enhetligt. Näringslivets enda krav på
politikerna är att vi kan fatta långsiktiga beslut, att de vet vad som gäller för
att kunna skapa stabilitet.
Om vi skulle lyckas och till och med själva bestämma att nu ska vi ha centraleuropeisk tid. Vad händer då? Ja, då uppstår det motsvarande problematik österut som vi nu har västerut. En del tycker att det är bättre än att vi har
det såsom idag. Näringslivet tycker antagligen inte alls att det är någon bra
förändring. Alla inser väl att det skapar en massa nya kostnader.
Sedan kan man av ideologiska skäl tycka att det är bättre att vi har samma
tid som i Sverige.
Man kan också resonera, och det är korrekt som ltl Anders Eriksson säger,
att Åland ligger väldigt felplacerat enligt tidszonerna. Om man ser på kartan
och hur de här tidszonerna ser ut så borde vi ha centraleuropeisk tid. Men nu
har vi inte det. Då måste man fråga sig; om centraleuropeisk tid i sig är ett
värde så kan det inte vara ett mål i sig att förändra till det utan att ta hänsyn
till konsekvenserna som följer med. Är det bättre att vi har centraleuropeisk
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tid och bygger upp motsvarande problematik österut? Jag ser inte riktigt att
det är värt en reform.
Däremot vinner alla på att Finland och Åland samtidigt får centraleuropeisk tid. Tid är pengar! Att effektivt utnyttja tid är ännu bättre pengar. Kontakterna mellan Sverige, Finland och Åland skulle underlättas på alla nivåer.
Man måste inte att det är ett praktiskt problem. Om man kan det undanröja
det i sin helhet då har man ju gjort en stor vinst, som jag ser det.
Visst skulle det vara bättre om Åland och Finland hade centraleuropeisk
tid, både för Åland och för Finland. Men hur får man då denna förändring till
stånd? Jag tror att Ålands näringslivs kontakter till det finländska näringslivet skulle vara en nivå att jobba på. Jobbar vi bara på den politiska nivån så
då är jag inte alls säker på att det lyckas. Finns det från det finska näringslivet
stöd för en sådan reform då kommer den här frågan i en helt annan belysning.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag delar ltl Barbro Sundbacks uppfattning om att det är enklare om Åland och Finland hör till samma tidszon av rent pragmatiska
skäl, inte av några ideologiska skäl.
Jag är helt säker på att det här också är en fråga som delar det finska
näringslivet. Jag tror att man också får både plus och minus och för- och
nackdelar från det finska näringslivet eftersom de har stor handel med
Ryssland. Att förskjuta gränser betyder också att det uppstår nya problem. Jag är övertygad om att man också får dubbla svar från det finska
näringslivet.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det är mycket möjligt att det är så. Om man tittar idag på vilket land
som är Finlands viktigaste exportland så är det Tyskland Det land som
man vid sidan av Tyskland har mest kontakter med är Sverige. Min uppfattning är nog att det säkert finns ett stort intresse för det här inom näringslivet i Finland.
Ryssland har ju redan en annan tidszon än Finland. Det är två timmars skillnad mellan Helsingfors och Moskva. Jag tror inte att det
största problemet är tidszonen när det gäller att handla med Ryssland.
Det är nog helt andra saker. Ur relevanssynvinkel är centraleuropeisk
tid väsentligt med tanke på utvecklingen av det finländska näringslivet
inom EU. Det skulle gynna en sådan utveckling.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det kan säkert ligga en del sanning i det också. Utskottet konstaterade också att det var en icke-fråga inom näringslivet. Det var ett
faktum som man förhöll sig till. De större åländska bolagen opererar
mot börserna i London, Asien och USA. Man anpassar sig efter systemet
och man anpassar efter verksamheter som berör många olika tidszoner.
Min uppfattning är att man är ganska flexibel från näringslivet och man
anpassar också sina arbetstider.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Men det tvingas man ju till, det är ju såsom det är.
Man måste anpassa sig enligt de rådande förhållandena.
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Jag är helt övertygad om att om man kunde säga åt åländska företag
att nu har Finland och Åland för avsikt att ändra till centraleuropeisk tid
så skulle inte någon motsätta sig det. Av vilket skäl? Det skulle ju bara
underlätta för alla parter.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman

Talman! Man kan dela in politiker i två grupper generellt. Den ena gruppen
vågar ha en åsikt, bilda sig en åsikt själv och vara före opinionen. Man kan
också tycka en sak fast opinionen är emot. Medan den andra gruppen generellt sett gärna ser att det finns en majoritet bakom och att alla centrala aktörer är med och sedan tycker man.
Barbro Sundback, som har varit här längst av oss alla och under hela min
tid, tillhör den första gruppen. Hon vågar tänka ut en åsikt själv, bilda sig en
åsikt själv, snickrade den själv, svarva den själv och ha den åsikten även om
den är obekväm, och får med tiden uppleva att andra också får den här uppfattningen och saker och ting blir förverkligade. Det uppskattar jag också i
den här frågan. Barbro Sundback har en åsikt som hon har bildat sig själv och
dessutom har hon ytterligare raffinerat den utgående ifrån vad andra tycker,
att man borde ta hela Finland med i båten.
Sedan behöver jag inte räkna upp dem som jag tycker tillhör den andra
gruppen. Det finns också sådana som är lite försiktiga, det är fullt tillåtet och
det är ofta också klokt att vara försiktig. Jag har tyvärr inte den förmågan att
vara så där försiktig. Jag är ofta före min tid och ibland är jag mycket före
min tid, då blir det värre än att bara vara före sin tid.
Under de här nio åren, från det att jag först väckte den här frågan, har
mycket förändrats. Opinionen har också förändrats. Skulle man ha mätt
opinionerna vartefter så är säker på att de skulle ha ändrats såtillvida att
opinionen nu är mycket mer positiv än vad den var för nio år sedan. Det har
att göra med samhällsutvecklingen generellt, det har att göra med att man
funderat till på basen av de här fyra motionerna och också av andra orsaker
när man har upplevt här som ett problem. Det finns i folks medvetande. Det
är så som opinionen fungerar, så fungerar opinionsbildningen och den är en
väsentlig del av demokratin. Det är inte bara det att man har rösträtt, man
har också rätt att bilda opinion och ha sin åsikt. Det är en viktig del av demokratin. Sådana frågor ställs på sin spets när sådana här saker debatteras.
När det här sedan väl är genomfört så kommer man att tänka tillbaka på
den tid när vi hade fel tid för Åland. Då kanske man ler lite åt hur man höll
fast vid att ha en så tokig tidräkning för Åland, när det är så naturligt med
centraleuropeisk tid. Det är ungefär samma förändringar som när man förr
rökte och hur man röker nu. Man kan inte tänka sig att det var som det var
förr, men så var det. Då kunde man inte tänka sig att det skulle bli som det
blev. Så är det också i den här frågan.
Jag vill säga att jag uppskattar sådana som, ungefär som i fas med mig, kan
ha en åsikt i den frågan. Tiden är den rätta, enligt mitt sätt att se det.
Sedan vill jag också säga till ltl Anders Eriksson, när han ifrågasätter min
trovärdighet, varför jag har sagt att jag kommer att fortsätta att driva den här
frågan är för att jag är beslutsam att driva den tills den förverkligas. Sedan
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behöver jag ju inte driva frågan längre för sedan är det verklighet. Jag har varit beslutsam i många andra frågor också, vissa har blivit genomförda snabbt
och vissa frågor har tagit lite längre tid, men sedan har jag också frågor kvar
som jag fortfarande driver. Varje gång jag ska ingå i en majoritet försöker jag
få majoriteten med på de frågorna, men jag kanske måste backa. Det finns ju
många exempel på det.
Om Ålands Framtid skulle ha kommit med i regeringen så skulle man ju
inte ha fått med i regeringsprogrammet att Åland skulle bli självständigt, som
är er paradfråga. Det skulle man ha backat ifrån, om man hade haft den möjligheten att vara med i regeringen. Det handlar inte om trovärdighet, tvärtom, det handlar väl om trovärdighet om man säger att man ska stå för sin
ståndpunkt även om det blåser emot.
Nu börjar vinden inte bara mojna utan den blåser i ryggen för mig när det
gäller den frågan. Det är bara att se tiden an så att det här genomföras,
kanske på det sätt som ltl Sundback nämnde. Det är ju ofta så som Åland utvecklas, om man gör det i facit, sedan kan vi räkna på vår uppgift här när facit
har räknat först, tyvärr. Jag tycker att man kunde vara föregångare, men
bättre det än aldrig. Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Tack för de uppmuntrande orden. Jag vill bara förtydliga att det här är den socialdemokratiska gruppens linje i den här
frågan. Jag har nog ha haft hjälp av mina kamrater att hitta de argument
som vi för fram.
Jag vill också tacka ltl Danne Sundman för att han driver den här frågan. Jag har tidigare tyckt att den inte har varit relevant. Men nu när jag
har fördjupat mig i den, tillsammans med gruppen, så har vi kommit
fram till att det här är en ganska viktig fråga. Det finns skäl att driva den
i ett nationellt sammanhang enligt oss. Finland har under de gånga decennierna blivit ett allt mer och mer västeuropeiskt land. Att ha centraleuropeisk tid skulle vara ytterligare en markering.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag upplever socialdemokraterna som ett parti som inte är
fast vid gamla uppfattningar som styrs av arvet. Man kan fundera, tänka
till och tänka om och man följer med sin tid och sin omvärld. Det uppskattar jag. Även när det gäller andra saker som har att göra med relationer till Sverige så tycker jag att socialdemokraterna har ändrat ståndpunkt från tid till annan och följer med tiden. Det uppskattar jag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag vet inte i vilken kategori ltl Danne Sundman hänför mig. Bara för att klargöra det hela så vill jag säga att vi också har
funderat på det här och tagit ställning. Men vi är inte övertygade om vad
som är rätt. Det kan ju inte heller vara på det sättet att man som politiker ska göra en förändring eller införa något bara för att man själv tycker att det är bäst. Det här är en sak som griper in i folks vardag och i näringslivets vardag. Från centerns sida vill vi att tidsbytet är efterfrågat
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och att man vill ha det så. Vi vill veta vad som är bäst och det vet vi inte
idag.
Ltl Danne Sundman, replik

Tack, talman! Med all respekt för ltl Eliasson och centern så i det här fallet hänför jag centern till den andra gruppen, där man vill vänta och se,
fundera vad folk tycker och man vill veta mera osv. Det är alltid bra att
veta mera, om man bara kan så ska man veta så mycket som möjligt när
man tar ett beslut.
Om man ser på självstyrelsens historia och ålänningarnas beslut genom tiderna så har man inte alltid vetat allting och det kan man inte heller när man tar olika beslut. Ibland måste man också våga förlora fotfästet för en stund för att komma vidare.
I den här frågan vet vi tillräckligt nu för att bestämma oss. Vi har haft
nio år på oss att ta del av de undersökningar som finns och som styrker
de här uppfattningarna som jag framförde i mitt anförande.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag har full respekt för att ltl Danne Sundman anser
att han vet tillräckligt för att genomföra den här förändringen. Men för
mitt vidkommande så är jag inte övertygad, jag vet inte tillräckligt, jag
vill veta mera. Jag vill framförallt veta hur det påverkar näringslivet och
de relationerna eftersom vi har handel både västerut och österut. Det är
en viktig sak, men också hur ålänningarna själva vill ha det. Vi vet att
folk påverkas på olika sätt och man har olika uppfattningar.
Den dagen som vi är övertygade om att det här är rätt då kommer vi
att vara med och se till att det genomförs.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Det som jag sade om trovärdighet handlar mycket om att
detta med centraleuropeisk tid långt har varit ett paradnummer för
obunden samling och för ltl Sundman.
Jag har blivit beskylld på Facebook för att vara bitter i mina kommentarer. Jag är inte ett dugg bitter. När man argumenterar och debatterar
så utgår man ifrån hur man funderar själv, hur man tycker, tänker och
agerar. Om man skulle vara så beslutsam som ltl Sundman säger så
skulle jag nog åtminstone först se till att jag hade mitt eget parti med
mig när jag lägger ett förslag och sedan skulle jag försöka få regeringsbasen med.
Trots den randanmärkning som jag hade så har det ändå i grund och
botten varit en positiv debatt. Debatten har inte varit så låst som den har
varit tidigare. Den här frågan, som jag vet att både ltl Sundman och jag
tycker är viktig, drar ju synbarligen åt rätt håll. Det är ju så med politik
att det är ett oerhört nötande och tiden går, men så småningom kanske
man kommer fram.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Jag får tacka ltl Sundman för strävsamhet och förmåga att argumentera för sin sak gång efter annan.
Jag frågar ledamoten hur han skulle ställa sig till en åländsk folkomröstning om den här frågan? Är det någonting som vi alla skulle påverkas av så är det faktiskt av att lägga om dygnsrytmen och i vissa fall få
lite sämre ljus, särskilt vissa tider på året. Hur ställer sig ledamoten till
det? Vore det en väg att komma framåt?
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Varför inte? Som ltl Harry Jansson säger, det är en så pass
övergripande förändring. Nog kunde man tänka sig en folkomröstning i
det här ärendet. Nu är problemet att vi väldigt sällan har folkomröstningar, direktdemokrati, på Åland. Jag är ju, som känt, en förespråkare
för att vi skulle ha det lite oftare när det gäller sådana här frågor. Det här
är väl en typisk fråga för den klyver partierna på gräsrotsnivå. Det finns
folk som är för och emot. Jag upplever att det är många som är för. Av
dem som tar ställning så är många för. I en process där man har en folkomröstning så skulle argumenten komma fram och ännu flera skulle ta
ställning. Jag är övertygad om att det i så fall skulle bli en majoritet för
att byta till rätt tid och en minoritet, av olika orsaker, som skulle vilja
kvarstå vid fel tid. Gärna för mig.
Ltl Harry Jansson, replik

I och med den positiva responsen från ledamoten så skulle jag vilja
komma med några rekommendationer i all välmening. Vi vet ju inte tillräckligt. Jag håller helt med min kollega Eliasson att det är mycket som
är oklart, vilket diskussionerna här har visat under plenum idag. Hur är
det med behörighetsfrågan? Där kan man tänka sig att ltl Sundman föreslår en så kallad negativ lag, en lag som bara säger att Åland har behörighet att avgöra frågan om vilken tid vi ska ha. Sedan blir det upp till
oss alla att, på ett eller annat sätt, ge den lagen ett faktiskt innehåll.
Det andra kan ju vara att faktiskt komma med de motiveringar som
utskottet säger i sitt positiva förkastande; att det behövs bättre underlag
för att ta ställning.
Om ledamoten tänker visa fortsatt ork i den här frågan så finns det en
del saker som man kan göra.
Ltl Danne Sundman, replik

Talman! Jag ska överväga hur jag fortsätter att driva den här frågan. Jag
tackar för det engagemang som har visats av alla som har deltagit i debatten.
Jag är övertygad om att Åland förr eller senare kommer att få rätt tid,
om det är tillsammans med Finland eller på egen hand får framtiden utvisa.
Numera finns också möjligheten att väcka ett medborgarinitiativ och
komma hit till lagtinget den vägen. Då är man så pass många bakom det
initiativet så att det skulle få en effekt. Jag ska överväga vidare. Jag och
många med mig vill driva den här frågan och det är många.
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Talmannen
Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Under detaljbehandlingen har ltl Jonsson, understödd av ltl
Sundman, föreslagit att motionens kläm skulle godkännas. Detta kallas ltl Jonssons förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig.
Omröstning kommer därför att verkställas. Den som rösta för lag- och kulturutskottets
förslag till kläm röstar ja. Den som röstar för ltl Jonsson ändringsförslag, som innebär
ett godkännande av motionens klämförslag, röstar nej. Kan omröstningspropositionen
godkännas? Godkänd.
Ltl Axel Jonsson

Herr talman! Jag föreslår öppen omröstning.
Talmannen
Öppen omröstning är begärd. Finns det understöd?
Ltl Anders Eriksson

Ursäkta, herr talman, jag glömde bort att understöda, men jag gör det nu.
Talmannen
Öppen omröstning är begärd och understödd och kommer att verkställas. Jag ber ledamöterna Harry Jansson och Brage Eklund att biträda vid rösträkningen.
Upprop.
Omröstningen har gett resultatet; 22 ja-röster och 4 nej-röster.
Lagtinget har omfattat utskottets förslag till kläm. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Föredras
4

Hemligstämpling av vårjakt
Landskapsregeringens svar
Vtm Viveka Erikssons skriftliga fråga (SF 2/2011-2012)
En skriftlig fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får efter det hålla högst två anföranden som också
kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten.
För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan de övriga yttranden inte
får överstiga tre minuter.
Talmanskonferensen har beslutat att de nya talarstolarna ska användas vid besvarande
av skriftliga frågor. Frågeställaren står, enligt åländsk vokabulär, i den västra talarstolen
och ministern i den östra. Varsågoda och ta plats.
Vtm Viveka Eriksson

På vilka grunder har landskapsregeringen valt att hemligstämpla de dokument som utgör svar till EU-kommissionen om vårfågeljakten, vilka beslut är
fattade, på vilken laggrund vilar besluten och vad är motiven till besluten?
Minister Fredrik Karlström

Herr talman! Jag ska svara på de frågorna. Jag håller med, det som vtm Viveka Eriksson skriver i sin fråga, att utgångspunkten för all myndighetsutövning ska vara att största möjliga öppenhet iakttas.
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Nuvarande regering jobbar just med detta framför ögonen, i linje med regeringsprogrammet, för att främja öppenhet och transparens gentemot allmänhet och media.
Som vtm Eriksson också vet så utövar undertecknad personligen en väldig
transparent öppenhet genom min blogg. När jag har suttit i lagtinget oavsett
om jag har varit utanför eller i regeringen så har bloggen funnits tillgänglig
för både media och den som vill hålla sig informerad, ställa frågor och kommentera det jag gör.
Vtm Eriksson säger att landskapsregeringen har hemligstämplat handlingar som berör vårfågeljakten av skäl som ännu inte klargjorts. Det håller jag
inte med om. Jag kan hålla med om att jag citerats olyckligt i media några
gånger.
Jag tycker däremot att det är bra att den här frågas ställs så att jag får möjlighet att klargöra hur det ligger till.
Utgångspunkten är att det är myndigheten själv, landskapsregeringen i det
här fallet, som avgör huruvida en handling ska hemligstämplas eller inte. Utrikesministeriet, som det har rapporterats om i media, har ingenting med det
här att göra och därför har utrikesministeriet sagt till massmedia att de inte
tar ställning gällande offentligheten i det här ärendet, eftersom det är landskapsregeringens sak att avgöra detta.
Däremot när det gäller EU-domstolsöverträdelser och EU-pilotärenden så
tillämpas 60a § i självstyrelselagen, rikets offentlighetslagstiftning och inte
vår egen.
Landskapsregeringen beslutade, i samband med att man fattade beslut om
att svara kommissionen i ärendet rörande vårfågeljakten, att hemligstämpla
handlingarna i ärendet. Det var inte någon annan som gjorde det, för att klargöra det. Det här gjordes med stöd av 60a § i självstyrelselagen och 22 § 1
momentet i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.
Grundorsaken till att hemligstämpla är att ett offentliggörande av handlingarna skulle kunna skada och försvåra förhandlingssituationen mellan
landskapsregeringen och kommissionen.
Då det gäller EU-pilotärenden så har utrikesministeriet som praxis att de
inte lämnar ut handlingar i ärenden där man har meningsskiljaktigheter med
kommissionen. Det betyder att om man inte i sitt svar medger att kommissionen har rätt så lämnar man som regel inte ut handlingar med hänsyn till
förhandlingssituationen.
Landskapsregeringens beslut att hemligstämpla handlingen är således helt
i linje med utrikesministeriets praxis i liknande ärenden.
Efter att den här frågan ställdes har vi varit i kontakt med utrikesministeriet och uttryckligen ställt frågan om hur de skulle hantera motsvarande
ärende om ärendet berörde dem. Svaret från deras sida var klart och tydligt,
om vårfågeljaktsärendet hade varit utrikesministeriets ärende så hade de
gjort precis som landskapsregeringen, dvs. inte lämnat ut handlingar och de
hade hemligstämplat dem.
Jag anser därför att landskapsregeringens beslut att hemligstämpla de här
handlingarna är korrekt och det bästa för ärendets fortsatta behandling. Bara
för att förtydliga så är det således upp till landskapsregeringen att avgöra
huruvida man anser att ärendet behöver hemligstämplas eller inte. Jag anser
dock att det är rimligt att landskapsregeringen gör samma tolkning som utrikesministeriet eftersom vi tillämpar samma lagstiftning.
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Till sist vill jag bara be dem som ifrågasätter hemligstämplingen att fundera på detta: Tänk att man ger sig in i en förhandling om vad som helst där
du och en motpart eventuellt ska redogöra för en sak inför en avgörande instans. Tjänar då ärendet på att alla i offentligheten visar sina kort i förtid eller
ska man spela ut korten varefter de behövs? Det är givetvis svårare för en part
att backa i en förhandling om man på förhand har gått ut med vad det är man
vill, särskilt när det kommer till en part som har många ögon riktade på sig.
Det är bara för vem som helst, oppositionspolitiker eller media att begära
ut och sedan överklaga beslutet för att få ärendet prövat om landskapsregeringen gjort rätt eller fel. Jag anser att vi har gjort rätt och att det här ärendet
tjänar på att hanteras på det här viset, särskilt eftersom ärendet ännu inte är
avgjort. Tack, talman.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! När jag gjorde den här frågan så rådde det en allmän förvirring. Jag,
som många andra ålänningar, tog del av diskussionen som fördes via massmedia.
Jag var nog lite förvånad när man först gick ut och sade att utrikesministeriet hade hemligstämplat handlingarna. Sedan kom nästa besked; nej, det är
nog inte utrikesministeriet, det är nog landskapsregeringen som har beslutat
det. Sedan bygger det ändå på rikets lag. Samtidigt fanns då ännu inte de här
besluten på nätet så därför kunde man heller inte läsa sig till vad som var motivet för landskapsregeringen. Därför vill jag få den här frågan redogjord för
lagtinget. Jag tackar nu för minister Karlströms svar.
Utgångspunkten och huvudregeln är öppenhet i all förvaltning. Undantag
är att man hemligstämplar ett ärende. När man hemligstämplar ett ärende då
kan man bara inte tycka att det rent pragmatiskt skulle vara bättre att man
hemligstämplar ärendet. Man måste också följa regelverket och kunna motivera varför man fattar ett sådant beslut. Här ser jag vissa brister i landskapsregeringens beslut.
Man har valt att hänvisa till rikslagens 24 § punkt 2, lagen om offentliga
myndigheters verksamheter. Den punkten säger; ”man kan hemligstämpla
olika ärenden om utlämnande av uppgifter ur dem skulle medföra skada eller olägenhet för Finlands internationella förhållanden eller förutsättning
att delta i det internationella samarbetet.” Jag tycker att det är en konstig
hänvisning. Därför saknar jag den motivering som enligt förvaltningslagen
också borde ha framkommit av landskapsregeringens beslut. Ett motiv för
varför man anser att det här ärendet tjänar på att hemlighållas.
Min fråga är: Vad är landskapsregeringens motiv för att det här ärendet
faktiskt skulle tjäna på att hemlighållas? Då kan man inte bara prata om
tyckande, att man tror att det skulle vara bra att man inte för debatt via
massmedia. Det är så att ärenden ska kunna belysas och synas av allmänheten och också av oss här i lagtinget.
Minister Fredrik Karlström

Det reportage som var i Ålandstidningen var jag förmodligen skyldig till att
blev lite rörigt. Det ska jag i ärlighetens namn säga. Det blev en diskussion
med en reporter medan jag sprang mellan olika möten. Jag har lärt mig av
mina misstag och ska vara tydligare i de meningsskiljaktigheter som kom
fram där.
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Till själva sakfrågan, det är ingen hemlighet att det är så här som man agerar även från utrikesministeriets sida när man handhar de frågor som rör
andra internationella instanser, särskilt mot EU-kommissionen. Innan ett
ärende är slutfört så hemligstämplar man alla handlingar. Orsaken är för att
det kan komma att handla om en förhandlingssituation. Det är ju ganska naturligt i ett sådant läge om en part går in ganska starkt och säger en sak och
en annan part tycker precis tvärtemot eller har en annan åsikt om det. För
någon av de parterna kan det vara väldigt svårt att backa från det första uttalande som man har gjort om uttalandet är ute i media redan. Därför är det
betydligt bättre att i ett öppet ett ärende hålla de diskussionerna mellan de
parter som det berör just nu.
Det är nog inte bara ett tyckande utan det är också ett sätt att förhålla sig
till förhandlingar. Läser man vidare i lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet så står det ganska klart och tydligt; ”handlingar som gäller Finlands förhållande till andra stater eller internationella organisationer,
handlingar som gäller ärenden som behandlas i ett internationellt lagskipnings- eller undersökningsorgan eller något annat internationellt organ och
handlingar som gäller förhållandet mellan finska staten, finska medborgare, personer som vistas i Finland eller sammanslutningar som är verksamma i Finland och myndigheter och personer och sammanslutningar och
främmande stat om utlämnande av uppgifter skulle medföra skada eller
olägenhet för Finlands internationella förhållanden eller förutsättningar att
delta i internationella samarbeten.
Det är precis den paragrafen som vi hänför till. Vi anser att är korrekt i det
här ärendet. Ärendet är av internationell art och det tjänar sitt syfte att hållas
hemligt, innan allting blir offentligt.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Jag noterar att när minister Karlström kom till slutet på den här
punkten så stannade han upp ett tag. För då sägs; ”om utlämnande av uppgifter skulle medföra skada eller olägenhet för Finlands internationella förhållanden”. På vilket sätt skulle utlämnandet av en skriftväxling om vårjakten
mellan Ålands landskapsregering och kommissionen kunna förorsaka olägenhet för Finlands internationella förhållanden? Jag tycker att den här hänvisningen är olycklig. Jag tycker inte riktigt att man har torrt på fötterna till
den här delen.
Jag tycker att det finns en principiell del i det här, vilka lagrum man använder sig av och hur man har motiverat beslutet. Jag ser att det finns brister.
Sedan finns det också en pragmatisk del i den här frågan, den principiella
frågan och den pragmatiska och då talar vi om innehållet.
Min fråga blir igen, som jag ännu inte fått svar på: Varför skulle vårfågeljakten vinna på att hemlighålla det som man svarar till kommissionen?
Tidigare har det också förts diskussioner, det har varit skriftväxling och det
har fattats beslut i ärendet. Argumentationen är ganska välkänd. Det måste ju
ha dykt upp nya fakta som gör att det verkligen skulle kunna skada ärendet
om det blev offentliggjort.
Sedan finns det också en viss skillnad i att aktivt fattat beslut om att hemligstämpla ett ärende eller att ännu inte offentliggöra ärendet medan det är
under behandling och beredning. Då är komplikationen den i det här fallet,
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att när det är skriftväxling mellan myndigheter så är det offentliga handlingar
om man inte aktivt hemligstämplar dem.
Minister Karlström hänvisar till praxis i utrikesministeriet, där talar man
om beredningsskedet, alltså att ärenden ännu inte är offentliga, men så småningom blir ärenden offentliga för de är ju inte hemligstämplade.
Jag har ytterligare en fråga som jag ville försäkra mig om. Det har också
framkommit att lagtingets utskott inte skulle få ta del av de här handlingarna.
Det måste väl ändå vara en missuppfattning? Det torde väl vara helt klart att
lagtingets utskott har rätt till de här handlingarna.
Jag vill gärna ha ytterligare en förklaring om motivet till beslutet. Jag tycker att man i landskapsregeringen inte har motiverat beslutet, man har bara
hänvisat till lagparagrafen.
Minister Fredrik Karlström

Återigen till motivet, det är helt enkelt att det kan komma att handla om en
förhandlingssituation. Landskapsregeringen bedömer att det är dumt att visa
alla sina spelkort i en förhandlingssituation före det är nödvändigt.
Det är lite beklagligt att liberalerna och vtm Viveka Eriksson på något sätt
misstänkliggör regeringen för att man inte skulle vilja jobba för vårfågeljaktens bästa, särskilt med beaktande av att näringsministern gång på gång har
gått ut och tagit förra regeringens beslut i försvar. Man försöker istället leta
och kritisera nuvarande regering på formalia och på hänvisning till lagparagraf eller inte.
Vi följer de principer som utrikesministeriet skulle ha gjort och alltid gör i
sådana här frågor. Vi har varit i kontakt med utrikesministeriet efter vtm Eriksson fråga. Utrikesministeriet bekräftade att de skulle ha hanterat den här
frågan på samma sätt. Det betyder att om man inte i sitt svar medger att
kommissionen har rätt eller att man tycker totalt annorlunda eller delvis annorlunda så offentliggör man inte de här handlingarna före ärendet är avklarat och bortfört från agendan, eftersom det kan komma att handla om en förhandling.
Tycker vtm Eriksson att det här är fel så får man helt enkelt begära ut
handlingarna, gå till domstol och se vem som har rätt eller fel.
Jag är helt övertygad om att det här är rätt att göra just nu, med tanke på
att det förmodligen kommer att bli en förhandlingssituation gällande bevarandet av vårfågeljakten som är så viktig för många ålänningar.
Vi har förmodligen olika åsikter om hur det här ärendet bör hanteras. Från
regeringens sida anser vi att det här är rätt att göra.
Till frågan om utskottet. Det ärende som utskottet behandlade var EUredogörelse för 2010-2011. I det meddelandet fanns det inte ett ord nämnt
om vårfågeljakten. Därför ställde jag mig frågan om det verkligen behövdes
tas upp just i det ärendet eftersom det inte stod ett ord i skriften om vårfågeljakten. Jag tog kontakt med ordförande i utskottet och hade en dialog. Jag
sade att jag gärna kommer att diskuterar och informerar om var och hur det
här ärendet ligger och varför vi resonerar på det här sättet. Men i det här
första skedet så tyckte jag inte att vi behövde dela ut handlingarna eftersom
det inte hade med det ärendet, som behandlades i utskottet, att göra vid det
aktuella tillfället. Tack, herr talman.
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Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Talmannen konstaterar att det nya tekniska upplägget för de här diskussionerna har
fungerat väl.
För kännedom
5

Vikten av svenskspråkiga kollektivavtal
Ltl Anders Erikssons skriftliga fråga (SF 4/2011-2012)
En skriftlig fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit
emot frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 21.03.2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Lagtingsledamöterna Harry Jansson, Anders Eriksson och Katrin Sjögren anhåller om
ledighet från dagens plenum på grund av deltagande i Nordiska rådets möten i Island.
Beviljas.
Första behandling
1

Upphandling av miljövänliga fordon
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 13/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 9/2011-2012)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Tack, fru talman! Kollegor, det är ibland en fröjd att se hur samhället anpassar sig till normer som ibland inte ens finns. När det gäller lagstiftning är det
ju inte alltid roligt att rusa efter medborgarna och andra som berörs. Men i
just det här fallet är det helt okej. Detta handlar om miljö och på sikt en
bättre värld.
För det är vad finans- och näringsutskottet kan konstatera att hänt beträffande upphandling av miljövänliga fordon. Utskottet har alltså behandlat lagförslag nummer nio från landskapsregeringen. Kort uttryckt handlar det om
upphandling av miljövänliga fordon på initiativ av EU-kommissionen som
kort sagt krävt att direktivet ska implementeras i brådskande ordning. Det är
en bra idé, anser utskottet. Det kan vid första anblicken verka som lagförslaget skapar en byråkrati utöver det vanliga när det gäller upphandlande enheter. Men det kan också vara så att det de facto ger offentliga verk och myndigheter och verk de verktyg som krävs för att göra rätt saker med medborgarnas
pengar.
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Det handlar alltså om att alla offentliga myndigheter och verk ska följa
vissa regler när det gäller upphandling av vissa fordon som överstiger fastslagna tröskelvärdena. I detta skede handlar det om personbilar, bussar, paketbilar och lastbilar. Att göra detta är bra lagstiftning, anser utskottet. Vi
måste alla hjälpas åt för att skapa en bättre luft och en renare miljö. I behandlingen av lagförslaget har utskottet dessutom kunnat utröna att den här
gången har de berörda redan i praktiken infört de nya reglerna. Mariehamns
stad har gjort det, landskapet har gjort det och Posten har gjort det.
Med denna nya lagstiftning visar samhället vägen framåt genom att inte
längre göra det valfritt att agera för miljön eller inte. Det blir nödvändigt och
lagstadgat att väga olika miljöalternativ mot varandra. I behandlingen i utskottet framgick också att det rådde lite olika bud om på vilket sätt det nya direktivet berör Posten. Men enligt de nya upphandlingsregler som faktiskt i
dagarna cirkulerats till upphandlande myndigheter framgår att gränsvärdena
för år 2012 och 2013 uppgår till 200 000 euro när det gäller upphandlingar
av varor för myndigheter och 400 000 när det gäller upphandling av varor
inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster.
Med hänvisning till detta föreslår utskottet enhälligt i sitt betänkande nr 13
att lagtinget antar lagförslaget oförändrat. Tack för ordet.
Talmannen
Begärs ordet?
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Det är väl inte någon som ifrågasätter att inte det här skulle vara
ett motiverat lagförslag. Det är en implementering av EU-rätt. Det gör att det
blir ännu enklare att gå vidare med det.
Även det här ärendet har en historia och det har säkert flera historier. Men
en historia är alldeles färsk och den emanerar från en hemställningsmotion
som den frisinnade gruppen lämnade till föregående lagting. Den här motionen behandlades mycket ingående i social- och miljöutskottet där nuvarande ansvariga ministern, Carina Aaltonen, var en mycket aktiv medlem.
Motionen gick ut på att landskapsregeringen i all fordonsupphandling helt
enkelt skulle övergå till miljövänligare alternativ, inte bara när det gäller de
här fyra kategorierna; personbil, buss, paketbil och lastbil utan också när det
gäller övriga arbetsredskap.
Utskottet fick en redogörelse över hur många fordon som vi hade i landskapet och det var en enorm mängd, långt över hundra bilar. Utskottet frågade efter hur förnyelseplaneringen var. På miljöbyrån fanns det då en mycket engagerad tjänsteman som hade jobbat med de här frågorna och hade gjort
de här utredningarna. Utskottet fick sedan besked om att det här skulle implementeras ute på avdelningarna. Utskottet nöjde sig med att det var en
långtgående implementering på gång av de planer som man hade haft för att
övergå till mer miljövänliga anskaffningar.
Något år senare kunde utskottet konstatera, i samband med något annat
ärende, att det inte hade skett någonting egentligen. Den här tjänstemannen
hade fått andra arbetsuppgifter. Ute på avdelningarna hade man då inte budgetmedel eller i vissa fall intresse för att göra en sådan här förändring.

176

Under de år som man har gått, ungefär 2 1/2 år sedan, som social- och miljöutskottet med positiva förtecken föreslog att landskapregeringen skulle gå
vidare på den inslagna vägen så har väldigt lite skett.
Därför undrar jag vilken betydelse den här lagstiftningen nu kommer att
få? Den är bra att lagstiftningen nu också inkluderar kommunerna, så att
också de får ett lagstöd får för att vara mera miljövänlig när det gäller fordonsanskaffningar.
Spåren från landskapsregeringarnas eget fögderi avskräcker lite när det
gäller tron på att det här ska lyckas särskilt väl.
Jag förstår att inte utskottet har satt sig in i den här historien och därmed
haft orsak att ifrågasätta de positiva signaler som det här kan ge.
Jag vill gärna fråga ansvarig minister Carina Aaltonen; har vi orsak att se
ett trendbrott nu eller är det läpparnas bekännelser som ska fortsätta och efter två eller fyra år så har vi igen samma facit som vi hade efter de senaste
fyra åren?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vtm Jansson säger här att ingenting har skett i den här frågan. Det framgår väldigt tydligt i framställningen som låg till grund för
behandlingen att landskapsregeringen i budgetförverkliganden redan
sedan 2010 vid införskaffning av fordon och upphandling har gått in för
att miljöaspekten ska betonas mycket starkare än tidigare.
Utskottet kunde i samband med höranden konstatera och erfara att så
här gör man. Att påstå att ingenting har skett och att ett eventuellt
trendbrott nu skulle ske först efter att moderaterna sitter med i majoriteten är helt enkelt felaktigt.
Vtm Roger Jansson, replik

Herr talman! Min kritik kan naturligtvis tas så personligt som Perämaa
nu gjorde, men jag hoppas att jag uttryckte mig så att tidigare landskapsregeringar inte har fått något trendbrott när det gäller fordonsupphandlingen. Man gör rätt mycket som man har gjort tidigare.
Perämaa kan säkert berätta åt mig hur många av lastbilarna på trafikavdelningen som är markant miljövänliga? Vi känner alla till att man
har lite mindre bränsleförbrukning i varje motor som tillverkas idag.
Men det hjälper inte till för att uppnå de här målen som fanns vare sig i
vår motion tidigare eller i den här framställningen. Det fordras betydligt
mer kraftfulla åtgärder.
Vad jag har sett på gatorna så har Posten faktiskt gjort en hel del miljövänliga upphandlingar när det gäller fordon.
Antalet upphandlingar av miljövänliga fordon som landskapsregeringen har gjort är nog färre än vad Mariehamns stad har gjort, vill jag
påstå.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Gällande Posten så hade jag tidigare förmånen att rent konkret idka ägarstyrning på bolagsstämmorna. Delvis kanske det är en orsak till att Posten har gått vidare i det här tänkande och vill upphandla
fordon mer miljövänligt. Men det görs också i landskapsregeringen som
helhet. Jag känner till att trafikavdelningen följer en mall, ett diagram
för upphandling av fordon och kanske annat också där miljökriterierna
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spelar roll. Sedan är det ändå ett faktum att om man upphandlar en
lastbil så finns det inte några el-varianter eller några andra varianter.
Man är antagligen bunden ganska mycket kring den teknik som finns.
Det har nu skett en upphandling av en lastbil här i början på mars, under den här landskapsregeringens fögderi. Trafikministern kunde
kanske stiga upp och informera om hur mycket man har beaktat miljöaspekterna i samband med den upphandlingen?
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Min grundläggande inställning kvarstår dock. Den politiker
som slår sig för bröstet och säger att här har vi lyckats, här har vi gjort
den här hemläxan och det här jobbet bra, så tror jag ser sin hand försvinna någonstans till osynligheten. Men visst, det finns några få exempel på att man har inlett ett trendbrott.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carina Aaltonen

Tack, fru talman! Jag vill först börja med att tacka utskottets ordförande för
en väldigt bra presentation och en väldigt snabb och saklig behandling av lagförslaget som de facto brådskar för att vi ska uppfylla EU-direktivet. Vi ligger
redan efter i tidtabellen när det handlar om att implementera direktivet om
upphandling av miljövänliga fordon.
Precis som utskottets ordförande sade så har det varit lite fundersamheter
kring huruvida Posten ska ingå som en upphandlingsenhet, att detta skulle
gälla också för dem. Det är precis som utskottets ordförande sade, det gäller
även för Posten men tröskelvärdet är då betydligt högre.
Sedan kom vi in på diskussionen om åtgärdsmotionen, att landskapet
också borde gå över till miljövänliga fordon. Det var faktiskt en erfarenhet att
få ta del av att man i landskapets ägo faktiskt har så pass många fordon som
inte riktigt klarar de här miljökraven. Som vtm Jansson sade så fanns det
mycket riktigt en plan för hur man skulle byta ut fordon och förändra det här.
Nu har det varit lite andra ekonomiska tider. Jag tror inte att man har gått
in för att köpa speciellt mycket nya fordon till landskapet. Jag är inte helt säker på att det senaste större inköpet, en grävmaskin eller grävlastare som
köptes till landskapet, omfattades av upphandling av miljöanpassade, rena
och energieffektiva fordon. Däremot har det funnits med i budgetdirektiven
sedan 2010. Det har klart och tydligt stått att landskapet bör använda upphandlingsverktygen för rena och energieffektiva fordon. Det tycker jag har varit ett gott steg på vägen. Avsikten från den tidigare landskapsregeringen har
ju verkligen varit att detta ska ske. Nu kommer vi att byta ut ordet bör mot
ska. Jag tror också att det till stor del handlar om utbildning, fortbildning,
bryta det här mönstret, tänka i nya banor och att man inte bara ser på prislappen som man alltid har gjort.
Om ni minns när man skulle köpa skrivare till sina datorer så fick man en
ny skrivare för nästan ingenting, men sedan när bläcket tog slut och man
skulle köpa nya patroner så kostade patronerna nästan mera än själva skrivaren. Man skulle istället från början ha gjort rätt och köpt en hållbar skrivare
som hade lägre driftskostnader. Det är det här tänket som vi måste få in, att
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det inte längre alltid är prislappen som styr, utan det är också energi, miljöpåverkan och även annan kvalitet som har betydelse. Tack.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Minister Aaltonen nämnde att det senaste större inköpet var en grävmaskin. I protokollet från den 6 mars från trafikavdelningen läser vi att det senaste större inköpet som faktiskt har gått över
tröskelvärdet 200 000 är en lastbil. Har man redan då beaktat miljöaspekterna i upphandlingen? Eller är det bara priset som har styrt också i
den här upphandlingen?
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, ltl Asumaa, för det klargörandet. Jag tror att vi får vända oss till
trafikministern för att ta reda på det här. Jag har inte varit engagerad i
det här. Men vi ska titta på den saken.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! I utskottets betänkande anges att i praktiken har landskapsregeringen redan infört miljökriterier i sin upphandling. Dessa kriterier gäller de upphandlingar som inte når över tröskelvärdet för lagens
tillämpningsområde. Det betyder att det gäller alla fordon helt enkelt.
Jag tackar för ministerns klargörande att avsikten är att fortsatta det
som mycket riktigt den föregående landskapsregeringen tog in i budgeterna och skrev om. Jag uppfattade att vi hade en politisk enighet om det
här. Men ni vet att förvaltningen svängs lika långsamt som en oljetanker
i många frågor och det här kan vara en sådan fråga där det tar lite tid.
Därför är det väl vår uppgift som politiker att ligga på. Även när vi får
den här lagstiftningen på plats så innebär det ju inte att implementeringen är gjord. Det jobbet ska även göras.
Minister Carina Aaltonen, replik

Det är precis som vtm Jansson säger, det måste komma ner till hela förvaltningen. Att få ett verkligt hållbart Åland handlar inte bara om trafikavdelningen. Det handlar om vad som görs på alla avdelningar inom
landskapsförvaltningen, men också på hela Åland. Jag tycker att det är
glädjande att Posten, Mariehamns stad och många privata företag går in
för att köpa miljövänliga bilar. Det här är den riktning som vi måste
ställa om Åland till för att få ett långsiktigt hållbart samhälle. Det här direktivet leder oss en bit på väg.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Den här framställningen behandlar egentligen bara
upphandling för offentliga myndigheter. Det berör inte alls den privata
sektorn.
I ert regeringsprogram står: ”En miljöfordonspolicy inklusive rutiner
att ta fram och ett utbytesprogram av miljöbilar upprättas i fordon

179

inom landskapet och kommuner.” Jag vill fråga ministern; var ligger
detta i tid nu? Har det påbörjats och när är det färdigt att implementeras?
Minister Carina Aaltonen, replik

Ltl Eklund har läst vårt handlingsprogram mycket väl där den här texten
finns. Det är någonting som ska genomföras under den här mandatperioden. Men vi är inte kommit dit än idag att vi kan börja implementera
det.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det är väl alltid lite så med regeringsprogram, man är
flitig att skriva ner text men sedan att verkställa, implementera och försöka komma igång är alltid lite svårare. Jag hoppas att ambitionen från
landskapsregeringen i varje fall är att försöka uppnå någonting av det
här som man skrivit ner så ambitiöst i regeringsprogrammet, att det inte
bara stannar vid en död text.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Jag kan garantera ltl Eklund att det inte är en död text. Ambitionen finns där och ambitionen om att följa det som står i regeringsprogrammet finns. Vi ska gå mot ett mer miljöanpassat Åland. Det står
jag för och det står regeringen bakom.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Flera tar upp meningen i utskottets text om att landskapsregeringen och Mariehamns stad i praktiken redan har infört miljökriterier i sin upphandling. Det kan vara på sin plats att klargöra att
Mariehamns stad delvis har infört det här men inte fullt ut enligt kraven,
men det har däremot landskapsregeringen gjort ganska långt. Man använder samma mall. Det här är bra, för reglerna och kraven kan betyda
att man styr upphandlingarna mot små mängder av inköp, man köper
färre bilar för att komma under tröskelvärdena. Det kanske styrs mera
mot leasing ifall man vill komma under tröskelvärdena. Det är bra att
landskapsregeringen har upphandlingar också under tröskelvärdena.
Det är ett bra påpekande.
Minister Carina Aaltonen, replik

Jag tycker att det var mycket positivt att man från Mariehamns stad
meddelade att det här inte var något större problem för staden, man
hade det här med sig i förvaltningen redan och man tänker Mariehamn
som en eko-stad. Det här är något som känns självklart för stadens
tjänstemän och beslutsfattare.
Jag hoppas nu att det är betänkandet och den här lagen kommer vidare och att det här är början på ett helt nytt miljötänk inte bara när det
gäller motorfordon utan också när det gäller transporter och energi i ett
större perspektiv.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen i sin helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen angående tilllämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling för godkännande.
Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första
behandling är avslutad.
Föredras
2

Tillsättande av energikommission
Landskapsregeringens svar
Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 3/2011-2012)
En skriftlig fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får efter det hålla högst två anföranden som också
kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten.
För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan de övriga yttranden inte
får överstiga tre minuter.
Ltl Mats Perämaa

Tack, fru talman! Tillsättandet av en energikommission har aviserats både i
samband med lagtingsbehandlingen av landskapsgarantier för likströmsförbindelsen till Finland samt i regeringens handlingsprogram. Energikommissionens uppdrag skulle bland annat vara att bevaka konsumentprisutvecklingen för energi på Åland. Exempel på detta kan vara gränsavgiften till Sverige
vid kopplingspunkten av Sverigekabeln och bevakandet av Ålands position då
den nordiska elmarknaden ska öppnas för konkurrens 2015.
Med hänvisning till 38 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: När avser landskapsregeringen tillsätta en energikommission?
Minister Veronica Thörnroos

Talman! I landskapsregeringens framställning nr 32 som rör landskapsgarantin till säkerhet för lån som Kraftnät Åland Ab upptar, den så kallade likströmskabeln, så uppstod det en oro om prisutvecklingen i den förra landskapsregeringen. Hur kommer det här att slå mot de åländska konsumenterna? Kommer den här ”kabelavgiften” att tas ut över de enskilda? Kommer det
här att drabba våra industrier?
Landskapsregeringen valde då att, i samband med hörande i finansutskottet, påtala behovet av en energikommission. En energikommission var ett visionärt tänkande. Det var ett säkerhetsbälte, ett säkerhetsarrangemang som
landskapsregeringen förde fram för att dämpa den oro som fanns på marknaden. Det var visionärt och det var rätt. Det var det som landskapsregeringen kunde göra under de premisser som då fanns. Den här landskapsregeringen har fortsatt det arbetet.
Tittar vi då vad vi vill göra så säger vi i vårt handlingsprogram att vi talar
om omställning till förnyelsebar energi. Förnyelsebar energi innehåller
många olika komponenter. Vi talar vindkraft, hur får vi vindkraften att utvecklas? Hur kan vi bli självförsörjande? Vilka energikällor ska vi använda
oss av? Hur kan vi använda restprodukterna? Hur kan vi energieffektivera?
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Hur kommer likströmskabeln att påverka vårt dagliga behov? Kommer vi att
kunna exportera vindkrafts-el. Ni hör själva komplexiteten i den här frågan.
Därutöver, bästa lagtingsledamöter, processar vi nu för tillfället i landskapsregeringen en ny lag som heter energimarknadslagen. Den kommer att
komma till er för behandling nästa vecka.
Hur kopplar man då ihop energimarknadslagen med ltl Mats Perämaas
frågeställning? Ja, därför att EU-direktivet EG 2009/72, som ligger i botten,
är talar om att den myndighet som kommer att skapas ska, förutom rena
uppgifter som att godkänna stamnätsinnehavare, också analysera elmarknadens utveckling och säkerställa att förnyelsebara energikällor jämställs
med andra etc.
Vad jag försöker säga med det här är att landskapsregeringen håller på att
ta ett starkt samlat grepp kring energimarknaden.
När vi har alla pusselbitar på plats, och vi med säkerhet vet målstyrningen
för energikommissionen och när vi också kan säkerställa att det inte infinner
sig överlappande funktioner på grund av det nya EU-direktivet som kräver en
ny tillsynsmyndighet, då kommer energikommissionen att tillsättas.
Det viktiga för den här landskapsregeringen är inte om energikommissionen tillsätts idag eller nästa vecka. Det viktiga är att fakta är insamlat och att
parallella överlappande funktioner inte kommer i användning. Tack.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Den nya dimensionen i det eventuella uppdraget för den blivande energikommissionen, detta med omställning till förnybar energiproduktion är givetvis bra och det är någonting som vi stöder.
Men faktum kvarstår att det finns behov av att bevaka prisutvecklingen för
energi. Det finns ett jättestort behov. Att energi- och elförsörjning finns tillhanda är näst intill en grundläggande rättighet för människor och företag och
att det finns tillhanda på en prisnivå som gör att det är hanterbarbart. Det är
ytterst viktigt även för regionen Åland att vi har prisnivåer som gör att vi i
konkurrens med omvärlden kan producera det vi gör och att det är attraktivt
att bo och leva här på Åland.
Det är bra att det planeras nya lagstiftningar på området, men det finns redan en el-lag som säger, jag citerar: ”Samarbete och planering rörande elförsörjning ska äga rum som i denna lagen stadgat. Härvid skall särskilt beaktas behovet av att upprätthålla och utveckla ett i ekonomiskt och tekniskt
hänseende ändamålsenligt system för produktion, överföring och distribution. Miljön ska också beaktas”.
Det finns beslut om Finlandskabeln vad gäller finansieringen. Landskapsregeringen håller antagligen på att arbeta med notifieringen av stöden. Beslut
att bygga kabeln ska fattas så småningom. Det finns skäl att landskapsregeringen tar tag i energiprisfrågan på allvar, förutom de här vackra orden om
allt som ska göras för att ingenting ska bli bortglömt.
Minister Veronica Thörnroos

Tack, talman! Det finns ingen anledning för landskapsregeringen att ta tag i
den här frågan, helt enkelt därför att vi redan håller i den med två händer
dessutom.
Jag delar helt ledamotens åsikt om att frågan om el, energi och produktion är
oerhört viktig för Åland. Vi har ett insulärt läge. Det gäller att se om sitt hus.
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Att det inte finns en energikommission tillsatt betyder ju inte att det inte
finns ett arbete. Jag är säker på att ledamoten känner till den energigrupp
som tillsattes redan under dåvarande kansliminister Britt Lundbergs tid. Den
energigruppen funktionerade som ett referensplank både mot ministern och
mot hela landskapsregeringen. Där har vi den samlade kompetensen på
Åland som vi arbetar kontinuerligt med.
Jag håller också med om att energikommissionen ska tillsättas. Men det
får inte vara ett självändamål att man tillsätter en kommission. När riktlinjen
är fullständigt klarlagd, målet är specificerat och uppdraget tydligt då gör
man det. Men det betyder inte att inte arbetet redan nu fortgår.
Ltl Mats Perämaa

För liberalerna och för mig personligen så finns det ett mål som är så tydligt
som något kan vara i det faktum att det finns ett behov av att våra industrier,
våra företag, våra invånare och våra hushåll kan försörjas med elektricitet så
billigt det bara är möjligt. Det finns många viktiga saker att ta itu med; gränsavgiften till Sverige är en fråga som säkert tar flera år att lösa och den nordiska elmarknaden som ska öppnas med mera.
Även om orden är vackra så är vi inte helt tillfyllest med svaret. Vi kan
konstatera att efter dagens diskussion vet vi inte när energikommissionen
tillsätts. Vi har heller inte en bild av hur mandatet ser ut.
Minister Veronica Thörnroos

Tack, talman! Vi kan här konstatera att den förra landskapsregeringen, där
liberalerna hade ansvaret för energifrågor och för finansfrågor och vi redan
då hade en lagstiftning som sade att vi skulle ha en energikommission, inte
lyckades komma till skott på fyra år. Det enda möte som hölls var den 28 augusti mellan fyra olika tjänstemän.
Jag tycker inte det finns någon anledning att kritisera den här landskapsregeringen för att vi inte hittills ännu har tillsatt den här kommissionen.
Däremot delar jag fullständigt ltl Mats Perämaas åsikt om att frågan är viktig och bör processas framåt. Tack.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
För kännedom
3

Åländska namn på kartor
Vtm Viveka Erikssons skriftliga fråga (SF 5/2011-2012)
En skriftlig fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit
emot frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 26.03.2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 29 ledamöter är närvarande.
Bordläggning
1

Inbesparingar i driften av m/s Skarven
Landskapsregeringens svar (S 1/2011-2012-s)
Ltl Mats Perämaas m.fl. spörsmål (S 1/2011-2012)
När svaret på ett spörsmål föredras första gången ska ärendet enligt 38 § arbetsordningen bordläggas till ett plenum som hålls tidigast följande dag.
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 28.03.2012. Godkänt.

Andra behandling
2

Godkännande av avtalet med Mauritius om upplysningar i fråga om skatteärenden
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 12/2011-2012)
Republikens presidents framställning (RP 9/2011-2012)
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.
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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

Upphandling av miljövänliga fordon
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 13/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 9/2011-2012)
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. 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.

Föredras
4

Vikten av svenskspråkiga kollektivavtal
Landskapsregeringens svar
Ltl Anders Erikssons skriftliga fråga (SF 4/2011-2012)
En skriftlig fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får efter det hålla högst två anföranden som också
kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten.
För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan de övriga yttranden inte
får överstiga tre minuter.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Den här frågan handlar om vikten av svenskspråkiga kollektivavtal.
Landskapsregeringen har framfört att allmänt bindande kollektivavtal ska
finnas tillgängliga på finska och svenska samtidigt. Det är också viktigt att
båda språkversionerna kan utgöra rättskälla vid kommande tvister, vilket inte
är fallet idag, varför frågan måste drivas vidare med kraft på alla plan också
inom landskapsregeringen underlydande instanser. Mot den bakgrunden är
det förvånande att notera att allmännyttiga PAF från 1.3.20012 tvingar sin
personal in i det finska IT-avtalet som inte finns på svenska.
Med hänvisning till 38 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Vad ämnar landskapsregeringen göra för att dess olika underlydande organ ska se till att de
kollektivavtal som blir gällande för personalen skall finnas på svenska?
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Man kan dela upp svaret på den frågan i två delar. För det första
när det gäller PAF konkret och för det andra när det gäller den större frågan
om kampen för att få alla avtal på svenska.
Fru talman! När det gäller PAF och den konkreta frågan så kan det vara
skäl att ge en bakgrund till dagens situation. Det gamla PAF har tidigare följt
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landskapets allmänna kollektivavtal i tillämpliga delar. Vi vet att PAF har expanderat. År 2008 inkluderade man EGET i sin verksamhet, vilket gjorde att
man fick två olika typer av avtal; landskapets avtal i tillämpliga delar och
EGET:s avtal där man tydligen redan från början har använt sig av allmängiltiga IT-sektorns avtal i Finland. Det här gick ju bra under en viss tid. Men, år
2008 så slogs de här ihop och det gick ännu bra att fortsätta att ha två olika
avtal inom samma organisation. År 2009 påbörjade man en organisationsförändring inom PAF vilket medförde att de här två olika grupperna började
samarbeta i gemensamma arbetslag och grupper. Då uppstod en situation när
personer som hör till ett fack jobbar tillsammans med personer som hör till
ett annat fack. Det ledde till att personer som gjorde samma sak hade olika
löner. Personalen reagerade naturligtvis på det här. Man tyckte inte att det
var en bra situation. Människor inom samma företag som gör samma jobb
borde rimligen också samma löneförutsättningar. Man har haft detta som utgångspunkt för den förändring som har lett till att man har ansett att alla bör
finnas inom det allmännyttiga IT-avtalet som finns i Finland.
Från PAF såg man en möjlighet i och med att landskapets avtal upphörde
den sista februari det här året. Då öppnade sig ett fönster för att göra förändring. Den förändringen har man gjort här under slutet av föregående år, fram
till nu och den förändringen är antagligen lite pågående fortfarande. Det är
detta som har gjort att PAF:s anställda nu finns inom de allmängiltig avtalet
för IT-sektorn i Finland.
Man kan väl med ganska goda skäl anta att det, till dess substans, är det
riktigt avtalet som den personalen ska finnas i, eftersom de flesta som jobbar
inom PAF är väl på något sätt kopplade till IT-sektorn. Det är en ganska naturlig utveckling i sig.
Sedan finns språkproblematiken. Jag ska också ta upp den generella biten,
men först när gäller PAF. Ja, det är riktigt det som ltl Eriksson sade, att det
avtalet har funnits bara på finska, vilket det har gjort under många år. ITsektorns avtal, där EGET har varit med i många år, har aldrig funnits på
svenska.
Jag vet inte om det bara är tack vare den här åtgärden, men nu är verkligheten den att man har löfte om att det från början på april kommer att finnas
en svensk översättning av IT-sektorns avtal. Den saken kommer att korrigeras, IT-sektorns avtal ska också finnas på svenska.
PAF har gjort vad de har kunnat för att påskynda processen och det ska de
ha all heder för.
Fru talman! Man kan också se det här i ett större perspektiv. Alla landskapsregeringar som jag åtminstone har varit med i och även de som jag var
lantråd för, har jobbat för att klara språkfrågorna så bra som möjligt. Den föregående landskapsregeringen, ledd av Viveka Eriksson, gjorde också ett bra
jobb när det gäller den här saken, att försöka påverka att vi ska få de allmängiltiga kollektivavtalen i Finland också på svenska, så att de ska bli likvärdiga.
Vi fick en lista på alla dessa uppvaktningar och skrivelser som har skett i
det här ärendet under årens lopp. Ni får tro mig på mitt ord när jag säger att
det både på politisk- och på tjänstemannanivå har gjorts ganska stora ansträngningar.
Det här ledde till att det gjordes en lagförändring som säger att allmängiltiga kollektivavtal ska finnas på bägge språken och de ska vara tillgängliga för
187

alla. Det är ju bra i sig. Men för det första är problematiken att avtalen fortfarande alltid kommer först på originalspråket. Originalspråket är nästan uteslutande finska i det här landet. Där har vi fortfarande en sak att arbeta med.
För det andra, när det blir en tvist så är det fortfarande originalspråket
som ska ligga till grund som rättskälla. Den föregående landskapsregeringen
har motsatt sig det här och argumenterat för att det inte borde vara på det viset. Finska och svenska borde vara likvärdiga här i landet och de borde finnas
tillgängliga samtidigt, annars blir det olika behandling av språkgrupperna här
i landet. Men språken är inte likvärdiga idag.
När den här lagstiftningen trädde i kraft här för något år sedan så fanns det
en uppsjö av olika avtal enbart på finska här i landet. Man sade då att man
under en treårsperiod ska försöka komma tillrätta med det här och arbeta i
kapp sig själv. Vi är inte ikapp oss själva här i landet ännu. Men man är i varje
fall på väg åt det hållet. Den processen kommer vi från landskapsregeringens
sida att fortsätta driva på konsekvent, att allmängiltiga kollektivavtal ska finnas på bägge språken och båda språken ska kunna ligga till grund för eventuella juridiska tvister. För det är den enda konsekventa linjen om man anser
att vi lever i ett tvåspråkigt land. Tack.
Ltl Anders Eriksson

Vicelantrådet Roger Nordlund ville dela upp det här i två skilda saker; penningautomatföreningens verksamhet och kampen för svenska kollektivavtal.
Jag tycker inte att det är två skilda saker, de här sakerna hänger ihop ganska
mycket.
Det finska IT-avtalet finns inte på svenska, precis som vicelantrådet sade.
Däremot finns det en bristfällig kort sammanfattning på engelska och på
svenska finns det ingenting.
När vicelantrådet, som jag uppfattade det, lite slår sig till ro med att man
har fått löften om att de här avtalen ska komma på svenska så tror jag att
man ska vara ganska försiktig med att dra den slutsatsen, även om löften
kommer. Vi vet att vi många gånger har fått löften om svenskspråkig service
på många områden som inte har uppfyllts.
Vicelantrådet var också inne på den stora huvudproblematiken, om det
uppstår tvister då går man till originaltexten på finska, vilket utgör rättskällan.
Ur språkpolitisk synpunkt så är det här väldigt problematiskt av flera orsaker. För det första, hur ska landskapregeringen i framtiden, på ett trovärdigt
sätt, kunna trycka på finska myndigheter för att få fram flera svenskspråkiga
kollektivavtal när landskapsregeringens egna organ, PAF, självmant byter
från Ålands eget svenskspråkigt kollektivavtal till ett finskspråkigt IT-avtal?
Detta tycker jag att är problematiskt.
För det andra, på Åland som är enspråkigt svenskt borde alla ålänningar
som är anställda av PAF, som faktiskt lyder under Ålands landskapsregering,
absolut ha rätten att få jobba under ett kollektivavtal på svenska.
För det tredje, när PAF började tillämpa ett finskspråkigt IT-avtal för sina
anställda så måste även administrativ personal på PAF:s eget huvudkontor på
Åland ha goda kunskaper i finska. Det här leder till en förfinskning inom arbetslivet.
När vicelantrådet Nordlund i sitt för övrigt goda svar sade att det tidigare
fanns två typer av avtal, men sedan när EGET inlemmades inom PAF så strä-
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vade man till att få ett avtal, så stämmer det ju inte. Inom PAF.com strävar
man till att få ett avtal men inom enheten land ship så har man fortfarande
landskapets tjänstekollektivavtal och inom supportenheten så har man ett
annat avtal.
Det som vicelantrådet sade att det är viktigt att man har samma lön för
samma jobb så det tror jag att vi alla sluter upp bakom.
Jag ställer mig väldigt tveksam till vad PAF gör i den här finskspråkiga
branschorganisationen, som de facto har tvingat fram det här nya avtalet för
de anställda inom PAF. Com. Man ser att det ofta är tung metallindustri som
förekommer inom den här branchorganisationen.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Om jag börjar med vad Paf.com gör i det avtalet, så har vi en
kompetent ledning och styrelse för PAF som kan ta ställning till det. Det är
inte min sak och jag har inte heller fördjupat mig i den saken. Jag utgår ifrån
att man har valt det på goda grunder.
Rent generellt kan man säga att PAF.com är i samma situation som tyvärr
alltför många åländska företag och arbetsgivare har varit och är i här på
Åland. Vår uppgift som myndighet och landskapsregering är att arbeta för att
vi ska komma ur den situationen rent generellt. Det arbetet kommer vi att
fortsätta med precis enligt samma linje som de tidigare landskapsregeringarna har gjort. Jag tycker ändå att det har gjorts vissa framsteg. Man kan väl
tycka att det är märkligt att man måste lägga ner så mycket energi i det här
landet på sådant som egentligen borde vara självklarheter i ett tvåspråkigt
land, men det är en annan sak.
Jag vet, efter diskussioner med PAF, att man gör sitt yttersta för att man så
fort som möjligt ska få det här avtalet på svenska. Man har ju redan tidigare
varit med i IT-sektorns avtal. De här åtgärderna som man har gjort nu, organisationsförändringar och överflyttningar, är ju de facto en mindre del i förhållande till alla som redan finns i IT-sektorns avtal.
Jag utgår ifrån att man har haft välgrundade orsaker när man fattat det här
beslutet. Som minister ska jag inte gå in på de orsakerna, tycker jag.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Jag har respekt och förståelse för det. Jag hör själv till dem som
tycker att vi inte ska vara inne och rådda i detaljer i de bolag som lyder under
landskapsregeringen. Men till saken hör att jag tycker att det här inte är detaljer mera, utan det här är något som kraftigt försvårar kampen för svenskspråkiga kollektivavtal i landskapet. Därför valde jag att lyfta upp den här
frågan. Jag har också respekt för att vicelantrådet inte kan svara på varför
penningautomatföreningen har valt att gå in i den finska arbetsgivarorganisationen.
Det förvånar mig att tung metallindustri finns med här. Det har också visat
sig att den information som har gått ut till anställda i PAF tar ju inte enbart
sikte på att man ska ha samma lön för samma jobb. Man skriver så här i ett
informationsbrev: ”PAF är medlem i arbetsgivarorganisationen Teknologia
Teollisus och därför bunden att följa deras avtal för samtliga anställda
inom PAF.com. Land och ship kommer fortsättningsvis att följa landskapets
avtal och principen i supportfunktionerna är att man lyder under ett affärsområdes avtal mot vilket man jobbar mest.”
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Grundfrågan, som vicelantrådet nämnde, att man försökte få till stånd ett
avtal, det har man fortfarande inte inom organisationen.
Jag ställer mig frågande till varför man går upp i en finsk branschorganisation som de facto verkar ha tvingat fram det här avtalet. Det leder till att
många enspråkigt svenska ålänningar, som jobbar på PAF.com, får finnas sig
i att ha ett finskspråkigt kollektivavtal som man är tvungen att ansluta sig till,
från den 1 mars, utan att man faktiskt riktigt vet vad det står i det avtalet. Det
tycker jag att är fel.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Som jag sade tidigare, det är inom PAF.com som man eftersträvar att ha ett gemensamt avtal för allihop. Annars ställs lagar mot varandra
om man har olika lönesättningar och olika avtal och så kan man heller inte
leva.
Jag utgår ifrån att PAF:s ledning har försökt fungera så pragmatiskt och
klokt som möjligt i den här situationen och sett på den här frågan i lite längre
perspektiv. I det längre perspektivet så ska avtalet finnas på svenska, hoppeligen inom några veckor.
Fru talman! Om man vill vara lite optimistisk så kan man tro att PAF:s
agerande i den här frågan har påskyndat att man får översättningar till stånd
så att det gynnar det som är den stora saken, nämligen att alla dessa avtal ska
finnas tillgängliga på bägge språken.
Politiskt har vi fortsättningsvis vår uppgift kvar, att se till att det finns ekonomiska resurser och hela tiden trycka på gentemot rikets myndigheter att
dessa översättningar ska kunna göras så att man får avtalen samtidigt. Oberoende av den här enskilda frågan så är det fortfarande ett problem som återstår att arbeta med.
Både det svenska och finska språket ska kunna användas som rättskälla. Vi
som politiker har en hel del arbete kvar att göra i den här frågan. Det finns
absolut inte är någon anledning att vare sig slå sig för bröstet eller slå sig till
ro. Vi ska bevaka frågan och göra vad vi kan under vår tid för att föra det här
projektet framåt.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
För kännedom
5

Främjande av integration
Landskapsregeringens lagförslag (LF 11/2011-2012)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 02.04.2012.

6

Kanslikommissionens berättelse över verksamheten vid lagtingets bibliotek för år
2011
Kanslikommissionen berättelse (BB 1/2011-2012)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 28.03.2012.

7

Skattefinansiering av public service radio- och tv-verksamhet
Ltl Mats Perämaas m.fl. åtgärdsmotion (MOT 3/2011-2012)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 28.03.2012.
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Plenum slutar
Nästa plenum hålls 28.03.2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 29 ledamöter är närvarande.
Meddelanden
Meddelas att en frågestund enligt bestämmelserna i 35 § arbetsordningen hålls vid ett
särskilt plenum fredag 30.03.2012 klockan 9.30. Landskapsregeringen har meddelat att
alla ministrar utom Carina Aaltonen och Fredrik Karlström kommer att vara närvarande vid frågestunden. Jag upprepar alla ministrar utom Carina Aaltonen och Fredrik
Karlström.
En lagtingsledamot som önskar ställa en fråga vid frågestunden ska anmäla sig till lagtingets kansli senast dagen före alltså senast torsdagen 29.03.2012. Antecknas.
Enda behandling
1

Inbesparingar i driften av m/s Skarven
Landskapsregeringens svar (S 1/2011-2012-s)
Ltl Mats Perämaas m.fl. spörsmål (S 1/2011-2012)
Först tillåts diskussion. Under diskussionen i ärendet kan det väckas förslag om en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen. Förslaget ska i så fall samtidigt skriftligen
överlämnas till talmannen.
Om det har väckts förslag om en åtgärdsuppmaning bordläggs ärendet efter avslutad
diskussion till en avgörande behandling vid ett plenum tidigast följande dag. Om inget
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förslag till åtgärdsuppmaning väckts antecknas landskapsregeringens svar för kännedom.
Under diskussionen kan ärendet bordläggas första gången på begäran av två ledamöter
och efter det en gång om lagtinget så beslutar.
Diskussion.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 37 § 1 mom.
lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål: Vilka
är de långsiktiga kostnadsinbesparingarna till följd av bemanningstvisten på
m/s Skarven och vilken är kostnadseffekten av de ovan beskrivna följdverkningarna och hur påverkas skärgårdstrafiken och antalet anställda i skärgårdsflottan av detta?
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Bästa lagtingsledamöter, det första som jag noterar när jag har tagit
del av den samlade oppositionens spörsmål är att det är stor skillnad på vad
vi prioriterar i våra politiska liv.
Landskapsregeringen strävar till en trygg säker trafik med ett modernt
tonnage, som svarar mot dagens och framtidens krav både vad gäller miljö
och prestanda. Landskapsregeringen har målfokus, vi har som mål en trygg
skärgårdstrafik som omfattar hela Åland, inte bara en kommun, inte bara en
region och inte bara ett fartyg utan hela Åland. Vårt mål är det viktiga för oss
inte medlet.
Bästa lagtingsledamöter, ni vet allihop, likaväl som landskapsregeringen,
att spenderbyxornas tid är förbi. Det är inte någon överdrift att säga att den
ekonomiska kostymen har krympt från xl till medium eller kanske den till och
med drar mot small, minsta möjliga storlek, innan den här mandatperioden
är slut. Det är därför som vi gör allt vi kan för att trygga trafiken i skärgården.
Det är inte den här landskapsregeringens första prioritet att glesa ur turlistorna, därmed inte sagt att det inte behöver göras på sikt, men det är inte vår
första prioritet.
Vad har vi då för kostnader i vårt rederi? Ja, vi har precis samma kostnader och samma utmaningar som alla andra rederier. Vi har bemanningskostnader och bränslekostnader.
Om jag börjar med bemanningsbiten så i debatten får man emellanåt en
känsla av att bemanningen av fartygen är någonting som man höftar till, lite
vad man känner för och man baserar sig på tyckande, vad landskapsregeringen tycker just här och nu. Ingenting kunde vara mera fel.
Ett bemanningscertifikat utfärdas av en oberoende myndighet, i det här
fallet trafiksäkerhetsverket. De enda som egentligen har rätt att tycka till är
fackförbunden, eftersom de har möjlighet att uttala sig huruvida de stöder
trafiksäkerhetsverkets förslag eller inte. Därmed inte sagt att de har beslutanderätten. Beslutanderätten kring bemanningscertifikaten tillfaller trafiksäkerhetsverket allena.
Då vet vi alltså att trafiksäkerhetsverket den 28 oktober 2009 har sagt att
på m/s Skarven ska det finnas en befälhavare, en överstyrman, en matros och
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en maskinchef. Det här har ifrågasatts och därför har trafiksäkerhetsverket
ytterligare vid två tillfällen bekräftat att så ska det vara.
Den senaste övningen som man höll, och därmed analysen i förra veckan,
ger följande svar i handen. Jag citerar: ”Övningen utfördes enligt den uppgjorda planen. Trots att övningen utfördes i till synes lugnt tempo och det
noterades brister i påtagandet av räddningsvästar konstaterades inga allvarliga brister som skulle äventyra fartygets säkerhet. På basen av den genomförda övningen kan man anse att fartygets bemanning, enligt bemanningscertifikatet, är tillräckligt.”
Det finns andra kostnader som också är kopplade till bemanningen. Jag
tänker då på våra anställda och deras arbetstider. Jag tror att vi måste vara så
pass ärliga i den här salen att vi säger nej det är inte acceptabelt i ett modern
landskapsägt rederi att personalen ska tvingas till arbetstider upp till 16 timmar i dygnet, kanske till och med 17 timmar i dygnet. Är det ett humant? Är
det okej? Finns det någon annan arbetsplats där man kräver samma sak?
Svaret på den frågan är naturligtvis nej. Det här har påtalats från fackligt håll,
jag stöder deras analys, man ifrågasätter om det är rimligt att anställda ska
arbeta 17 timmar. Svar på den frågan är naturligtvis nej, det är inte rimligt.
Lägg där till de förändringar som lagen om arbetstid och fartyg i inrikestrafik
uppdaterats till och det ansvar som nu sätts på kontrollmyndigheterna så är
svaret givet. Det är inte okej!
Vad gör då landskapsregeringen? Ja, vi strävar till att vår verksamhet ska
vara laglig. Vi strävar alltid till att följa regler och normer, speciellt de som
andra myndigheter utfärdar. Det är vad vi vill. Samtidigt värnar vi också om
våra skärgårdsbor och andra brukare. Vi vill inte börja vår mandatperiod med
att plocka bort turer ur turlistan när vi vet att bemanningskostnaderna är lite
för höga i dagsläget.
Bästa lagtingsledamöter! Om jag då tittar på frågorna som har ställts i
spörsmålet och försöker ge ett konkret svar på klämförslaget som fanns med.
Man frågar; ”vilka är de långsiktiga kostnadsinbesparingarna till följd av
bemanningstvisten på m/s Skarven?” Den långsiktiga kostnadsinbesparingen är att vi har en färre anställd. Det är den långsiktiga kostnadsinbesparingen.
Hur är det då på de andra fartygen? Är det här rättvist? Ja, det här är rättvist, det här är schysst. Därför att landskapsregeringens princip är att följa
bemanningscertifikatet, varken mer eller mindre.
I klämmen finns också ytterligare en fråga; ”vilken är kostnadseffekten av
de ovan beskrivna följdverkningarna?”. Ja, vilken är inte kostnadseffekten
om man inte vidtar några åtgärder, kan man väl snarare fråga sig. För övrigt
finns siffrorna angivna i svaret. ”Hur påverkas skärgårdstrafiken och antalet anställda i skärgårdsflottan av detta?” Ja, de påverkas positivt, speciellt
skärgårdsborna eftersom det här möjliggör att behålla den turtätheten som vi
har idag. Tack, fru talman.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! När vi läste det skriftliga svaret och inte blev det så
mycket tydligare nu heller, så saknar jag att det inte finns någon riktig
analys på effekten på hela antalet anställda inom trafiken. Det finns heller inte någon analys på kostnadseffekterna utgående från det avtalet
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och avsaknaden på dispenser från arbetstidslagen. Det tycker jag att
borde ha funnits med i det här svaret. Det är anslutet till den sista frågan
i klämmen.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Vad gäller antalet anställda så har vi i snitt 120 anställda
inom landskapsflottan. Den här åtgärden som landskapet nu har vidtagit är att vi går på det bemanningscertifikat som vi har. Vi minskar ner
med tre personer. Det är ingen ordinarie anställd som får gå. Det finns
arbete kvar i flottan. Däremot minskar vi ner antalet vikarier och det är
helt rätt och riktigt och rimligt.
Vad sedan gäller analysen av dispens från arbetstidslagen så är jag
osäker om ltl Sundblom noterade mitt svar beträffande lagändringen
som gäller för arbetstiden i inrikestrafiken samt förfrågningsunderlaget
som Sjömansunionen har lämnat in där man önskar att vi inte har den
här dispensen längre.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Ministern gick ju lite runt frågan igen. Betyder detta avtal
fler antal vakter eller betyder det inte flera antal vakter? Där tycker jag
att analysen borde ha varit.
Egentligen borde man ge regeringen möjlighet att komplettera svarat.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! En intressant sak av flera i det här svaret är: ”De hittills vidtagna åtgärderna inklusive m/s Skarvens driftsuppehåll har medfört
att lönekostnaderna för skärgårdstrafiken 2011 var 239 578 euro lägre
än budgeten för 2011.” Det här är ju väldigt bra och positivt och det vill
jag gratulera till. Det är ju faktiskt ett trendbrott. Det vore intressant att
veta, när man tar sikte på de här siffrorna, hur stor del av dessa 240 000
om jag avrundar lite, som hänför sig till Skarvens driftsuppehåll och vad
innebär de andra siffrorna? Vad är orsaken till att vi har det här trendbrottet?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Det är ju ett stort antal åtgärder, både små och stora, som har
föranlett att lönekostnaderna för 2011 är lägre. Jag skulle vilja påskina
att den totala analysen per fartyg fortsättningsvis inte är gjord. Det har
funnits en del annat som har tagit avdelningens tid i anspråk.
Men visst blev driftuppehållet på m/s Skarven en rejäl inbesparing för
landskapet eftersom vi har färre anställda på Knipan som var ersättningsfartyg. Visst är det ju så.
Ltl Anders Eriksson, replik

Frågan är ju om det är så? Mig veterligen så trafikerade Skarvens befälhavare på Knipan. Istället för sjömansunions personal fick man ta in utomstående personal. De siffror som jag har förstått att kan ligga ganska
nära sanningen är att kostnaderna mellan Skarvens driftsuppehåll och
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Knipans trafik gick ganska jämt upp, i och med att man sist och slutligen
fick betala grundlönerna även för dem som var på ledigt.
Jag noterade att ministern sade att man inte direkt har följt upp kostnaderna per fartyg. Mot den bakgrunden undrar jag hur pass relevant
och riktig den här summan på 240 000 är? Man säger att det är ett stort
antal olika inbesparingsposter. Men ange åtminstone de största posterna om vi ska veta vad det här handlar om.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Det är ju lite intressant att ltl Anders Eriksson ifrågasätter
siffrorna som kommer direkt från avdelningen. Jag vet inte riktigt om
det är ett hugskott från ltl Anders Erikssons sida eller om han verkligen
inte hyser större tilltro till tjänstemännen som har arbetat med det här.
Jag tycker att det är lite tråkigt faktiskt.
Visst hade Skarven också en del besättningsmän i tjänst när den var
ur trafik. Men det var närmast föranlett av underhållsarbeten som ändå
annars hade behövts göras vid ett senare tillfälle. Till den delen föll det
ganska väl ut.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det här är inga lätta frågor. Jag tycker att vi kan skruva ner
stämningen några varv. Det handlar om att lagtinget vill ha en redogörelse. Det här är viktiga frågor.
Man måste vara målmedveten och vara envis om man ska få förändringar i skärgårdstrafiken. Men det är inte lätt att förstå alla turer. Landskapsregeringen har velat ha ner arbetstiderna till en rimlig nivå och det
resonemanget är jag bekant med.
Samtidigt kan man också läsa att landskapsregeringen igen begär dispens från arbetstidslagstiftningen. Skulle trafikministern kunna vara
snäll och klargöra de svängarna lite tydligare?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Jag tror att man nu måste försöka hålla begreppen isär
vad gäller vilotiden och den strängering, som finns där ålagda kontrollmyndigheterna, och å andra sidan det som gäller den totala veckoövertiden på 77 timmar.
Skarven är det fartyg som har den längsta driftstiden och det är också
det fartyg, med beaktande av det, som har föranlett de största bekymren
för att kunna skapa ett bytessystem som för det första är lagligt och för
det andra möjliggör för besättningen att byta på regelbunden basis. Det
här systemet är inte fullständigt färdigt ännu. Jag skulle vilja erinra lagtinget om att det var i förra veckan som landskapsregeringen fick domen
från arbetsdomstolen. Det ger nya möjligheter för oss.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag är inte så säker på att jag helt och hållet förstod det där i
alla fall.
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Men, summa summarum, kan vi då räkna med att man minskar driften på lönekostnaderna för Skarven med 100 000 per år? Och tänker
man också fortsätta med det framåt, nu när domslutet har kommit? Kan
vi räkna med det?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Ltl Katrin Sjögren kan räkna med att driftkostnaderna för
m/s Skarven vad gäller bemanningen kommer att minska på lång sikt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag tror att vi alla här i lagtinget är eniga om att vårt huvudmål
är att trygga livsnerven för skärgården, alltså en fortsatt bra skärgårdstrafik. Det är också oppositionens mål, trots allt som ministern sade inledningsvis. Hon ville på något vis insinuera att vi hade något annat mål.
Vi ser på hela skärgården och vi ser på behovet för hela skärgården att
ha en bra skärgårdstrafik.
Det finns olika åtgärder för att också hålla nere kostnaderna. En del
är bemanningsfrågorna. Hur ska man komma tillrätta med bemanningskostnaderna? Bemanningskostnaderna är erkänt höga, det har alla
partier skrivit under på.
Det som vi har ställt frågan om är vilka som blev följderna av den tvist
som var vid årsskiftet. Vilka blev de ekonomiska följderna för hela skärgårdsflottan?
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Vtm Eriksson påtalade nu oppositionens stora intresse för
skärgårdstrafiken och speciellt för hela skärgården och det säger jag inte
emot.
Det här spörsmålet talar enbart om Föglötrafiken och Skarven. Mig
veterligen trafikerar Skarven på Föglö. Det här spörsmålet är väldigt avgränsat till en kommun och ett fartyg. Det rör inte hela skärgården. Det
kan vi vara överens om.
Vad gäller kostnaderna i samband med arbetskonflikten så vad ska vi
säga? Vi har nu återigen bekräftat att den linje som landskapsregeringen
har valt var den korrekta. Det har vi fått bekräftat från domstolen och
från trafiksäkerhetsverket igen. Den här konflikten var egentligen
ganska onödig och slog väldigt hårt mot tredje part.
Målsättningen är en lägre kostnad.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag vill påminna ministern om klämmen, frågan som den samlade oppositionen har ställt. Vi ställer frågan: ”Vilken är kostnadseffekten av de ovan beskrivna följdverkningarna och hur påverkas skärgårdstrafiken och antalet anställda i skärgårdsflottan av detta? Inte är
det specifikt fokuserat på Skarven. Men Skarven är intressant därför att
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den konflikten ledde högst antagligen till att man också måste titta på
andra fartyg och på bemanningskostnaderna där. Jag håller med ministern om att vi ska följa bemanningscertifikat och lagen till den delen.
Men, följdverkningarna riskerar att bli ytterligare ökningar också inom
andra fartyg. Har ministern något besked att ge? Hur blir följdverkningarna på andra fartyg?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! När jag tittar på klämmen så vill jag svara väldigt tydligt
att konflikten på m/s Skarven inte påverkar antalet anställda i skärgårdsflottan. Den påverkar således inte antalet ordinarie anställda eftersom vi har ett antal vikarier på plats. Hur den påverkar den övriga
skärgårdstrafiken så är avdelningens bedömning att den inte påverkar
den övriga trafiken överhuvudtaget. Därför att vi följer lag och förordning och vi följer de bemanningscertifikat som vi har. Det finns inga
följdverkningar från konflikten på m/s Skarven som slår ut över de
andra fartygen som jag känner till. Men jag tar gärna del av det här i salen om det finns fog för det, men det är för mig obekant.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Svaret på spörsmålet är långtifrån tillfredsställande. Jag hoppas
att jag under det anförande som jag nu håller och under den fortsatta debatten kan förklara och beskriva varför.
Vi går inlednings till de frågeställningarna som var upp i de förra replikväxlingarna. Frågeställningen med Skarvenkonflikten vilken uppenbarligen
har lett till att Trafi har sagt att fyra personer är det som gäller som bemanning. Den frågeställningen hänger ihop med hela diskussionsläget i frågan
om arbetstidslagstiftningen. Infrastrukturministern gjorde sitt yttersta för att
försöka hålla isär de här frågorna. Frågan om hur man tillämpar arbetstidslagstiftningen, om man eventuellt kan ha dispenser till den, den frågan påverkas av den konflikt som man haft gällande bemanningsantalet ombord på
m/s Skarven.
Läget torde vara att vaktbytessystemet har ändrat på Skarven sedan konflikten rasade som värst. Landskapet har en befälhavare och en styrman mera
anställda på det fartyget. Ni kanske alla uppfattade lika tydligt som vi att infrastrukturministern sade att man inte har flera ordinarie anställda. Men det
är inte detta som vi frågade efter i det här spörsmålet. Vi frågade hur många
personer totalt som jobbar i skärgårdsflottan, och eventuellt flera på grund av
den här konflikten.
Försöksperioden ombord på m/s Skarven försiggår under våren med fyra
besättningsmän. Till sommaren när man övergår till fem besättningsmän så
ska det anställdas ytterligare två matroser för att klara av sommarturlistan, i
enlighet med den överenskommelse som man har med fackföreningarna.
Infrastrukturministern får rätta mig om jag har fel, det blir en konkret
fråga: Bemannar man Skarven med en befälhavare mera, en styrman mera
och kommer man att behöva ha två matroser mera till sommaren? Om inte
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det kommer en rättelse på det här som kan verifieras så uppfattar vi det som
jag säger nu som en verklighet.
Det här kan absolut ge konsekvenser på de andra fartygen också. Om man
inte längre ska ha besättningen att jobba de övertidstimmar, som man nog
med fog kan ifrågasätta, så leder det här till, med bibehållen trafik, att man
måste byta oftare och man måste ha flera vakter, vilket rimligen och säkerligen innebär att man måste anställa flera personer för att sköta uppgifterna.
Vi vill veta om den här strategin, som har lagts upp av infrastrukturministern, kommer att leda till en dyrare verksamhet eller eventuellt en billigare? Det kan mycket möjligt vara så att det kan vara billigare att bedriva fartygen med flera personer med mindre övertid än tvärtom.
Det här spörsmålssvaret är inget svar till den delen. Det enda som man säger här är att en matros mindre under våren ger 5000 euro i månaden. Man
säger ingenting om följdverkningarna och om de personer som har anställs
till och de som eventuellt kanske måste anställas ytterligare.
Jag tycker att ltl Sundblom hade helt rätt när han i en replik sade att frågan
är värd att landskapsregeringen borde få en möjlighet att komplettera sitt
svar. Det kan mycket väl bli så att förslag om bordläggning kommer här senare.
I spörsmålet nämner man kortrutt också. Jag har uppfattat att kortrutt är
målet som vi alla jobbar efter, det har lagtinget sagt. Jag tror att vi väljer att
ta den diskussionen i ett annat sammanhang. Liberalerna har lämnat in en
åtgärdsmotion om att finansiera kortrutten via extra anslag. Säkert kommer
frågan till diskussion under tilläggsbudgeten, om någon vecka. Den delen kan
vi kanske lämna. Det är nästan under stor vånda som jag bestämmer mig för
det med tanke på de utspel som har försiggått om att man nu ska upphandla
nya färjor helt plötsligt, kanske till och med inom sex månader. Men som
sagt, ni hör att jag kommer väldigt lätt in på den diskussionen. Men jag bestämmer mig här och nu att vi lämnar den.
Övriga inbesparingar som landskapsregeringen har sagt att man har gjort
och det som ltl Anders Eriksson nämnde som kanske ett trendbrott, så skriver
landskapsregeringen i svaret att man har sparat cirka 240 000 i jämförelse
med budgeten för 2011. Det här låter förstås bra. Man får ändå komma ihåg
att våren 2011 äskade infrastrukturministern, dåvarande trafikministern, om
1,6 miljoner euro till för sjötrafiken för att finansiera verksamheten det året.
Den här jämförelsen görs ju på mindre kostnader i förhållande till budgeten.
Det ger ingen bild av en verklig inbesparing.
Jag har en liten aning och en liten känsla av att landskapsregeringen, via
infrastrukturministern här, har lyft upp sådana frågeställningar och sådana
siffror som kan stöda landskapsregeringen och det är ju självklart förstås.
Men de är snudd på sådana att de egentligen borde ifrågasättas kanske ännu
starkare än vad jag gör här nu. Man hade ett tilläggsanslag på 1,6 miljoner
euro 2011 och sedan jämför man och säger att man har klarat av det med 240
000 billigare än budget.
Eftersom landskapsregeringen valde att nämna de eventuella inbesparingarna under de åren så brett så vill jag via några siffror ytterligare ifrågasätta
vad man verkligen har sparat under de här åren.
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Två lokalfärjor på norra linjen, en som går mellan Asterholma, Lappo och
Torsholma och en som går mellan Kumlinge och Enklinge, har jag siffror som
säger att kostnaderna från 2009 fram till dåvarande budgetförslag för 2012
skulle ha ökat för båda färjor med cirka 70 procent, sammantaget 847 000
euro till 1 430 000, en ökning på nästan 600 000 euro. Det vore bra om infrastrukturministern, sedan när ärendet har blivit bordlagt och kommer upp
till diskussion igen, kunde ge sin syn på hur kostnaderna till de här delarna
kan ha ökat så kraftigt samtidigt som infrastrukturministern säger att kostnaderna har sjunkit. För det var ju detta som var budskapet i spörsmålssvaret. 70 procent från 2009 till 2012, 600 000!
Fru talman! Jag tror att detta räcker inledningsvis. Jag har begärt en hel
del kompletteringar av uppgifterna. Jag hoppas att vi kan få svar. Om inte
svaren kommer här under diskussionen så kommer jag att begära att få ärendet bordlagt för att återkomma till det.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag tycker att frågorna som finns i spörsmålet är välmotiverade. För min del måste jag säga att det svar som landskapregeringen
har givit skriftligt och även muntligt idag ger svar på de frågorna.
Däremot verkar den fortsatta diskussionen uppskruvad, om man
bortser från ltl Katrin Sjögrens inlägg. Här hänger jag inte längre med i
diskussionerna, eftersom det här ärendet gäller inbesparingar i driften
av m/s Skarven och inte någonting annat. Skarventvisten gällde ju bara
en sak. Hittills har man kört med fem man i besättningen, trots att bemanningscertifikat anger fyra. Hela tvisten kom från att landskapsregeringen ville närma sig fyra besättningsmän. Är det inte detta som vi ska
diskutera i den här frågan? Menar liberalerna nu då att man inte borde
ha försökt komma ner till fyra mans besättning? Är det detta som frågan
gäller?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mats Perämaa, replik

Det är en fullständig onödig fråga, fru talman. Liberalerna har själva varit med i majoritetssituation och drivit att vi ska följa de bemanningscertifikat som finns.
Den intressanta saken i det här, som jag också sade i mitt anförande,
är att bemanningstvisten på Skarven kopplar ihop med arbetstidslagstiftningen, det står också i spörsmålet om det. Diskussionen rör alla delar i förhållande med arbetsgivare och arbetstagare. Det här har delvis
resulterat i, på initiativ av landskapsregeringen, att man nu inte ska begära dispenser från arbetstidslagstiftningen. Då får man den effekten att
man antingen betalar mera övertid eller har flera personer anställda.
Det är då en befogad fråga som man bör får svar på; vilkendera varianten är förmånligare?
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Är det inte så att man blandar ihop olika frågor här? När
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stolen för avgörande. Det har sedermera kommit ett svar därifrån. Den
processen går vidare och den berör hela skärgårdstrafiken. Men den
processen hade inte med själva Skarvenkonflikten att göra som spörsmålet går ut på, att ställa frågan; vilka effekter fick den? Fick det, underförstått, positiva effekter för landskapets ekonomi eller negativa? Svaret
är att det inledningsvis fick positiva effekter och på långt sikt blir det
ännu mera positivt. Det är naturligtvis lite beroende på vad höstförhandlingarna i anledning av förlikningsavtalet kan resultera i.
Eftersträvar man att göra det här spörsmålet till något betydligt bredare än själva ursprungsspörsmålet?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vtm Roger Jansson är inte helt påläst i den här frågan. Det
som spörsmålet berör är inte i första hand den tvist som fördes i arbetsdomstolen gällande möjligheten att planera pauser. Det är uttryckligen
fråga om arbetstidslagstiftningen och möjligheten för besättningen att
jobba mer eller mindre övertid. Arbetsdomstolsfrågan hänger inte ihop
med spörsmålet.
Konflikten på Skarven ledde till att man kom överens om att under en
period köra med en person färre och det är okej. Det stämmer enligt min
uppfattning överens med Traffis bemanningscertifikat och Trafi har
också konstaterat att fyra man räcker. Men under tiden i frågan om arbetstidslagstiftning så har man behövt anställa flera, så de hänger ihop.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Visst kan man säga att frågeställningarna hänger ihop,
men ändå inte. Skarvenkonflikten handlade om huruvida landskapet
hade rätt att följa myndigheternas beslut eller inte. Skarvenkonflikten
handlade om frågan om vi ska ha fyra eller fem anställda på m/s Skarven. Landskapsregeringen vidhöll att det är fyra som gäller för det har
oberoende myndigheter sagt, medan fackförbunden tyckte att det skulle
vara bättre med fem, notera tyckte. Nå, nu är den frågan avgjord igen efter en ny säkerhetsövning. Man kan konstatera att det räcker med fyra
mans besättning för att klara de säkerhetskrav som oberoende myndigheter har. Så det är en fråga.
Den andra frågan nu som kopplas ihop med det här är arbetstidsjusteringarna som måste göras med hänvisning till de lagändringar som
har varit och de pålagor som kontrollmyndigheterna har fått på sig.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Allt det här finns i spörsmålet. Att Skarven kör med fyra
personer är okej, det har vi hela tiden sagt. Det sparar man 5 000 euro i
månaden på. Det är inte mycket men det är ändå pengar och det är positivt.
Som ett resultat av konflikten har landskapsregeringen anställt ytterligare en skeppare och ytterligare en styrman. Det jobbar flera personer
på Skarven nu. Infrastrukturministern får rätta mig om jag har fel, men
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om man följer överenskommelsen, och det gör man säkert, så kommer
man att behöva anställa ytterligare två matroser till sommarturlistan, en
vakt till totalt sett. Det här vill vi ha svar på. Det kan inte ta länge för infrastrukturministern att reda ut om det ligger till på det här viset.
Om man ska följa tolkningen av arbetstidslagstiftningen så kan det
leda till att det blir lika på de andra fartygen, åtminstone till sommarturlistan. Det här borde infrastrukturministern veta eftersom det ekonomiska är så viktigt i det här sammanhanget.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag citerar här ur mina egna anteckningar; ”svårigheterna varierar mellan fartygen beroende på deras tidtabeller. I de flesta fall
har nya bytestider kunnat införas utan att besättningen för den skull
behöver utökas. För Skarven är situationen svår emedan dess totala
trafiktid per dygn är stor i förhållande till vaktsystem som tillämpas.
Olika förslag har diskuterats och fortfarande finns inte en definitiv
lösning som har accepterats av samtliga inblandade.” Att acceptera betyder att bytessystemen gör att det blir väldigt svårt att bo och verka om
man inte finns exakt i närheten av Skarven. Bytessystemen är ett fortgående arbete som man arbetar med på trafikavdelningen.
Jag vet inte om jag faktiskt tycker att jag i egenskap av infrastrukturminister ska kunna redogöra exakt för om det är halvtidstjänst mer eller
mindre på något fartyg. Det är en operativ fråga.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är faktiskt skäl att kräva lite större exakthet av infrastrukturministern. För infrastrukturministern har uttryckligen i
spörsmålssvaret svarat att man sparar 5 000 euro per månad med en
matros mindre på m/s Skarven. Nu sade infrastrukturministern att det
är olika svårt på olika fartyg att hantera arbetstidslagstiftningen och
speciellt svårt på Skarven. Jag uppfattar det som ett erkännande av det
som vi har sagt här. Man har tvingats anställa flera personer till skärgårdsflottan och beroende på linje är det olika svårt och man ha anställt
olika antal. Det här behöver vi ha ett svar på. Man kan inte välja att vara
specifik när man talar om inbesparingar men sedan säga att det är en
operativ fråga när det gäller kostnaderna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Ltl Mats Perämaa var själv finansminister i förra regeringen. Jag reagerade faktiskt på när han insinuerade att dåvarande trafikministern inte skulle ha kontroll på pengarna när hon i egenskap av
minister äskade om 1,6 miljoner till i tilläggsbudgeten. Det var faktiskt
på det viset att det var underbudgeterat. Det berodde på isförhållanden
och att oljepriset hade stigit så otroligt mycket, vilket faktiskt också i
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budgeteringstillfället framfördes risker för av trafikministern. Jag anser
att finansministern har ett stort ansvar här, liksom hela regeringen. Man
ska inte bara beskylla en enskild minister.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag undandrog mig inte på något sätt ansvaret för äskandet
till tilläggsbudgeten om 1,6 miljoner. Däremot blir det något lustigt om
man betraktar en inbesparing på 240 000, en lägre kostnad i förhållande till budget 2011, som en stor framgång när man ändå måste tilläggsbudgetera med 1,6 miljoner. Det sätter siffran 240 000 i annan dager. Man måste jämföra med vad kostnaden är i förhållande till tidigare
normal drift. Det var detta som jag sade. Jag presenterade själv budgetförslaget om att höja upp anslaget. Det är jämförelsen som inte är korrekt, enligt min uppfattning.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Ja, så kan man säkert säga, ltl Mats Perämaa. 240 000
är mycket mindre än 1,6 miljoner. Dessa 1,6 miljoner kunde vi inte göra
någonting åt. Det var isläge och det var oljeprisets oerhört snabba stegring som medförde det. Jag tycker inte att man kan jämföra de två sakerna, vilket jag opponerade mig emot och reagerade på.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag är benägen att hålla med ltl Eliasson fullständigt. Man
kan inte jämföra de här siffrorna. Man kan inte hävda att 240 000 är en
oerhört stor inbesparing, när man under samma år tvingades äska om
1,6 miljoner till.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Torbjörn Eliasson

Tack, fru talman! Ibland blir man lite fundersam. Ålands lagting är ett parlament som i huvudsak ska arbeta med lagstiftning och budget. Ibland känns
det som om man kommer lite väl in på operativ nivå.
En spontan reaktion, fru talman, är att detta spörsmål egentligen hade fallit sig naturligare som en enkel eller som vi nu kallar det skriftlig fråga.
Spörsmålets motivering innehåller beskrivningar av landskapsregeringens
målsättningar att höja kostnadseffektiviteten i skärgårdstrafiken, i första
hand genom att sänka personalkostnaderna, allt i syfte för att fortsättningsvis
kunna hålla en god trafik som ju är a och o för att skärgården ska kunna fungera och utvecklas. Motiveringen i spörsmålet redogör också för processen så
här långt och resultaten av landskapsregeringens arbete. Beskrivningarna är i
stora drag korrekta och det torde råda en stor enighet om behovet av de beskrivna åtgärderna i lagtinget.
Det är därför svårt att finna relevanta argument och en motiverad grund
för ett spörsmål. Att endast kräva en kostnadsredovisning av en oundviklig
Skarvenkonflikt och ytterligare spekulera i att en möjlig försäljning av fartyget skulle bottna i att kostnadseffektivitet inte har uppnåtts känns tunt. Men,
trots allt, det är bra att regeringen ges möjlighet att redovisa sitt arbete.
204

Det är ju så, fru talman, att nuvarande landskapsregeringen har arbetat vidare med samma mål och med samma medel som den förra regeringen. Det
är samma spår som gäller, riktlinjerna drogs upp av centern och liberalerna
och vi kan idag konstatera att flera positiva resultat redan har nåtts.
Fru talman! Landskapsregeringen har nu lämnat sitt svar så långt det är
möjligt att i dagsläget uppskatta de långsiktiga kostnadsinbesparingarna och
kostnadseffekterna av den resurs- och tidskrävande process som fortsättningsvis pågår. Vad gäller Skarven isolerat och hennes bemanning och kostnader så vet ingen idag hur det exakt kommer att sluta. Inte förrän den gemensamma utvärderingen av testperioden är gjord går det att med större säkerhet överblicka konsekvenserna. Först då vet vi om och hur parterna kan
enas.
Centerns lagtingsgrupp har under hela resan – både med nuvarande regering och med den förra – stött de åtgärder som vidtagits. Det är en klar fördel
att vi har samma minister som ansvarar för denna juridiskt ofta mycket komplicerade process. Det borgar för kontinuitet.
Det finns en långsiktig strategi, populärt kallad ”kortrutt”, som hela lagtinget står bakom. Jag vet att landskapsregeringen arbetar målmedvetet med
att genomföra den. Det finns visioner och konkreta delmål som kommer att
realiseras ”step by step”.
Nästa vecka presenteras omställningsbudgeten och där kommer en fyllig
redovisning över hur regeringen avser att realisera strategin för skärgårdstrafiken att framgå. Jag tycker att det är bra att invänta detta faktaunderlag och
ta den stora debatten då när alla har samma information att utgå ifrån.
Fru talman! Centern månar alltid om skärgården och dem som lever och
arbetar där. För oss är det alldeles klart att de viktigaste förutsättningarna för
att behålla skärgården levande och att om möjligt kunna utveckla den är att
det finns en fungerande trafik och att det finns ett fungerande näringslivet. Vi
behöver en utveckling av näringslivet så att vi kan skapa attraktiva arbetsplatser.
Vilket som är hönan och vilket som är ägget är som vanligt svårt att avgöra
och må vara osagt. Vi kan konstatera att de är lika viktiga båda två och att de
har ett symbiotiskt förhållande och bör hanteras och utvecklas parallellt, näringslivet, arbetsplatserna och trafiken. Ju mer arbetsplatser och näringsliv
desto mera trafik och näringslivet är beroende av att det finns en bra fungerande trafik.
Centern är öppen för att tänka nytt och fritt för att kunna förbättra villkoren för att bo och verka i skärgården. Trafiken måste fungera, men på grund
av landskapets ekonomiska situation, oljeprisets ofördelaktiga utveckling
med mera så fordras nytänkande och beredskap att förändra. För att få ekvationen att gå ihop måste allt göras effektivare, personalkostnaderna minskas,
tonnaget göras lättare och smidigare med lägre bränsleförbrukning och hänsyn måste mera tas till miljön.
Då krävs att vårt rederi hänger med i svängarna, precis som ett privat rederi. Då är det inga konstigheter att man följer med marknaden på lämpligt
tonnage. Det är inget konstigt att undersöka alternativa lösningar, att titta på
flakfärjor och andra nya lösningar. Det är inte heller fel att utvärdera försäljning av tonnage, tvärtom, jag anser att det vore tjänstefel att inte göra det. Vi
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vet att vårt tonnage är gammalt, tungt och otidsenligt, kanske med undantag
för Skarven. Vi kommer att behöva ersätta befintliga enheter för att nå effektivitetsmålen och då är allt till salu – till rätt pris och utbytt mot effektivare
och miljövänligare alternativ.
Landskapsregeringen arbetar för fullt med att förverkliga den långsiktiga
strategin och centern stöder regeringen och vår minister till 100 procent.
Tack, fru talman.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag blev lite förvånad över delar av ltl Eliassons anförande, att
ifrågasätta formalia och formen. Precis som lagtingsledamoten påpekar
så har liberalerna absolut varit med, med den skillnaden att nu sitter vi
på andra sidan. Vi vill ha information, vi vill veta, vi har kämpat för de
här frågorna och vi har minsann också tagit fighter. Skriftlig fråga eller
spörsmål är vår enda möjlighet. Jag tycker att tonen har varit väldigt
hovsam. Får vi svar eller får vi inte några svar? Är det fyra vikarier till
som behövs på Skarven?
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Det är alldeles rätt som ltl Katrin Sjögren säger. Oppositionen har sin fulla rätt att säga och göra precis vad man vill här i salen. Jag kan väl ändå tillåtas ha en personlig reflektion när det gäller det
här. Jag tror att det här hade fungerat väldigt bra med en skriftlig fråga.
Det är mera den karaktären än spörsmål. Jag läst igenom spörsmålet
flera gånger igår kväll för att förstå varför det blev ett spörsmål. Men jag
kunde inte riktigt förstå det. Det var ett antal frågor som man ville ha
svar på och det har man nu fått i spörsmålet. Men det hade lika väl kunnat fungera i en skriftlig fråga.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Självklart är det så att ltl Eliasson får ha en personlig reflektion
på samma vis som jag får vara lite förundrad över hans anförande. Det
gav också ltl Eliasson möjlighet att ha ett anförande som tydligen hade
sin vikt.
Men vi har fortfarande inte fått svar på de här frågorna. Behövs det
fyra vikarier till på Skarven? Vad innebär det för den totala driftskostnaden för Skarven?
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag sade faktiskt i mitt anförande här, ltl Katrin Sjögren, att trots allt ger det här regeringen möjligheten att svara på vad
man har gjort. På det sättet är det jättebra och det är bra att ha en diskussion.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag hade också en invändning mot ltl Eliassons ifrågasättande,
men det har redan har avhandlats så det kan vi lämnade därhän.
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När det gäller utvecklingen av skärgårdstrafiken så finns det ett väldigt stort allmänt intresse. På vars person läppar finns alla frågor om
vad som händer och hur man ska komma till stånd med kortrutt, varför
man ska sälja Skarven och varför man far runt och tittar på flakfärjor
när man borde satsa på att bygga ihop rutterna. En del av detta gäller
också bemanningskostnaderna. Den tvist som då uppstod ledde till att
människor fick en massa olägenheter. Då är det intressant att veta vad
följderna blev av den konflikten som ändå var besvärande. Vad har vi
uppnått med den konflikten? Det är lämpligt att man får en ordentlig
redogörelse för det här i lagtinget.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Ja, visst är det så. Jag tror att vi kan avsluta den diskussionen nu. Det finns ett allmänt intresse och allmänheten ska få reda
på det, framförallt i skärgården. De som är beroende av skärgårdstrafiken är oroliga.
Nu ser jag fram emot omställningsbudgeten som kommer. Där kommer det att finnas mycket matnyttigt för en fördjupad diskussion i de
här frågorna. Jag tror att det är bättre att man borde koncentrera den
debatten då än nu när inte hela lagtinget är uppdaterat på det som landskapsregeringen har i röret.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Vi i oppositionen ser också fram emot tilläggsbudgeten som
kommer. Regeringen har ganska systematiskt bollat saker framför sig
och sagt att svaren kommer i tilläggsbudgeten.
När det gäller kortruttssystemets uppbyggnad så förväntar nog jag
mig att vi ska få väldigt tydliga besked. Därför att vi egentligen tycker att
landskapsregeringen redan är sent ute. Man borde mera ha satt fokus på
att få igång uppbyggnaden av t.ex. färjfästet på Föglö för att få Kökartrafiken över Föglö, få ihop rutterna och vi behöver ha kortare färjpass. Då
blir det också mindre kostnader för bemanningen.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Det kan ligga någonting i det. Jag ska inte föregå vad
som kommer i omställningsbudgeten. Jag tror att vi kommer att få en
hel del matnyttig information. Jag är ju i ett lite annat läge än vad vtm
Viveka Eriksson är i eftersom jag sitter i ett regeringsparti. Jag vet att
det är mycket på gång och det kommer intressanta tankar. Vi får se fram
emot de tankarna när omställningsbudgeten presenteras.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Också jag reagerade på ltl Eliassons sätt att försöka göra
frågan så pass liten att den nog bra kunde duga att ställas i en skriftlig
fråga. Jag menar att skärgårdstrafiken är så viktig, vilket vi tycks vara
överens om. Skärgårdstrafiken har debatterats mycket under senare år
och ofta har skärgårdstrafiken också varit föremål för tilläggsbudgeter,
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vilket har kritiserats oerhört starkt. Bara detta gör att det är ytterst väsentligt att lagtinget får ta del av huruvida den inslagna linjen, de åtgärder som görs och de konflikter som man går in i, leder till inbesparingar
eller inte.
Ltl Eliasson sade att vi har fått svar här. Vi har bara fått svar på vad
en matros mindre kostar. Vi har inte fått svar på vad två befäl och två
matroser till kostar.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Det är ju intressant att alla tre, som har haft replik på
mitt anförande, reagerade på exakt samma sak, på det lilla som jag sade
i början, att jag spontant kände att det kanske inte fanns tillräckligt med
stoff för ett spörsmål. Spörsmål är ju trots allt ett betydligt tyngre instrument än skriftlig fråga. Jag läste som sagt genom spörsmålet flera
gånger och kom till slut bara fram till de här frågorna där man ville veta
hur mycket man har sparat in och om det har påverkat bemanningen totalt. Ursäkta nu, men det var inte någon kritik mot er, utan det var bara
min egen reflektion. Om jag skulle ha gjort det själv så skulle jag ha gjort
en skriftlig fråga.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Rätten att ställa skriftliga frågor har ltl Eliasson, även i den
här fråga, det finns inga hinder för det.
Jag tycker att centern, via ltl Eliasson, lite förringar den här frågan.
Som jag sade i ett tidigare replikskifte har Skarven har varit föremål för
oerhört många tidningsrubriker, oerhört många debatter och oerhört
många budgeter. Vi vill veta vart det här spåret leder. 5 000 i inbesparing per månad för en matros är jättebra. Men vilka kostnadsdrivande
effekter finns det? De kostnadsdrivande effekterna har inte ens ifrågasatts från regeringsbänken efter att de har nämnts här i debatten. De
kostnadsdrivande effekterna finns där och då måste man visa helhetsbilden. Det är oerhört avgörande för vilka mått och steg och vilken riktning man ska ta i de här frågorna framöver. Försök inte göra frågan
mindre än vad den är. Det är mycket pengar på spel här.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Nej, tvärtom och det tyckte jag att jag påpekade flera
gånger i mitt anförande. Centern har alltid månat mycket om skärgården och det gör vi fortsättningsvis. Det här är en jättestor fråga eftersom
det är en stor och tung del av vår budget där två stora bitar är väldigt
svåra för regeringen att påverka. Vi har personalkostnaderna där vi av
erfarenhet vet hur svårt det är och oljepriset kan vi inte göra någonting
åt. Det måste göras mycket här för att vi ska kunna upprätthålla trafiken. Vi förringar det inte på något sätt.
Men jag sade också att bara om en vecka får vi omställningsbudgeten
och där kommer en noggrann och ganska ingående beskrivning på hur
regeringen arbetar i den här frågan. Jag tror att det är vettigare att ta
den här diskussionen då, för då har oppositionen samma faktaunderlag
som vi i regeringen.
208

Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Också jag har kritiska synpunkter på själva spörsmålet och frågan. Spörsmålet är en skriftlig fråga med en debatt som handlar om skärgårdstrafiken ungefär i sin helhet. Talmannen har haft den goda viljan att
godkänna alla möjliga inlägg om kortrutt, levande skärgård och det som tillhör standardreplikerna och retoriken i fråga om skärgården och skärgårdstrafiken.
Ltl Katrin Sjögren tyckte att man hade rätt att få information om Skarvenkonfliktens effekter, visst, men det räcker med en skriftlig fråga.
Vtm Viveka Eriksson ville veta om utvecklingen av skärgårdstrafiken och
att det finns ett stort allmänt intresse för det. Hon ville veta om kortrutt och
om man ska sälja Skarven osv. Det är en allmän skärgårdsdebatt, det står
ingenting om sådana saker i det här spörsmålet.
Ltl Perämaa talade om arbetslagstiftningen och dess tillämpning.
Spörsmålsrubriken är fortsättningsvis: Inbesparingar av driften av Skarven. Fokus är lagd på Skarven både i rubriken, i klämmen och i svaret.
Sedan önskar man utveckla diskussionen. Jag tror för min del att det hade
varit klokare för oppositionen att från början ha gjort det till en mera allmän
debatt om skärgårdstrafikens kostnader och framtida möjligheter att utvecklas. Nu blev det liksom verkligen ”small” i rubriken, medan kanske resten är
lite ”extra large” i debatten.
Nåja, här står vi nu och kan icke annat, som det hette redan på 1500-talet.
Skärgårdstrafikfrågan kommer nog att uppta det här lagtinget länge till. Det
finns ingen här som kan ge några slutliga förslag på hur vi ska kunna reda
upp den här verksamheten så att den tjänar den befolkning som har största
nyttan och behovet av den. Inte ens omställningsbudgeten kommer att ge
svar på alla de frågorna. Vi är nog bara i början på en lång resa som ingen av
oss idag kan säga var den slutar. Men trots det så ska vi fortsätta och diskutera.
Jag vill upprepa det förslag som jag lade på våren 2011; vi borde lyfta ut
den här frågan för den är så stor och den är helt avgörande för om vi ska ha
en levande skärgård i framtiden. Just nu dör skärgården mer eller mindre,
avfolkningen är mycket kraftig och den demografiska situationen är helt åt
skogen. Det föds knappt några barn alls i skärgården idag. Vem ska gå i skolorna om sju år?
Frågan är nog oerhört viktig. Men för att inte det här ska bli en enkel retorisk diskussion mellan oppositionen och majoriteten så hoppas jag på en
parlamentarisk grupp som tar ett ansvar i den här frågan och kommer med
en gemensam lösning som ändå inte kommer att förverkligas under den här
mandatperioden, kanske under 2020. Oberoende av vem som sitter vid makten efter val så ska vi ha samma färdriktning för att reda ut den här frågan.
Det är alldeles för allvarligt för att decimeras till frågan om en anställds vara
eller icke vara på Skarven.
Fru talman! Det leder mig nu in på spörsmålet. Om jag förstår den första
undertecknarens mening, att spåren av den här konflikten har kommit till
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den slutsatsen att när arbetstidslagstiftningen börjar tillämpas mera strikt
och övertiderna inte blir så stora för dem som hittills är anställda så måste
man anställda flera. Men det är väl ganska givet! Finns det någonting överraskande i det? Är det någonting fel i det? Det är väl bättre att flera får arbete
på färjan än att det är en liten grupp som kan ta ut stora övertidsersättningar.
I min värld är det mera rättvist och mera jämlikt att ge arbete åt flera och att
följa den lagstiftning som gäller. Men det gäller ju oberoende av Skarven. Det
är generellt en fråga om hur man ska bemanna de här fartygen. Inte är det de
anställdas fel att vi har så dyr skärgårdstrafik. De är anställda enligt avtal som
har godkänts av landskapet som en part. Om man vill förändra det så måste
det igen göras genom avtalsöverenskommelser. Men om man ska ha ned
kostnaderna så finns det bara två åtgärder; att ändra turlistan och att få ner
bunkerkostnaderna. Vi ska undvika att göra de anställda till någon slags syndabockar i den här diskussionen. Det är inte de som skapar de överstora
kostnaderna, det är vi som har beställt trafiken och vi får betala vad det kostar.
Fru talman! Det här är en mycket viktig fråga som inte får bli en fråga om
en anställds vara eller icke vara på Skarven, det får inte heller bli en fråga om
hur arbetstidslagstiftningen ska tillämpas. Det behövs mycket, mycket mera
politiskt mod och mycket mera visioner för att vi ska kunna lösa den stora avgörande frågan; hur ska vi kunna upprätta en levande skärgård och hur ska vi
kunna hålla en så bra trafik som möjligt?
Här har jag exempel på utredningar. Förra trafikministerns rapport, Runar
Karlssons rapport och 2003-2010. Det finns utredningar, det som saknas är
tydliga politiska långsiktiga mål och att lagtinget alla tillsammans tar ett ansvar för framtiden. Tack, fru talman.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Om jag läser mitt i klämmen; ”och vilken är kostnadseffekten av de ovan beskrivna följdverkningarna?” Visst sträcker sig
följdverkningarna ut över hela skärgårdsflottan. Så vitt jag kan förstå, så
är det kanske bara m/s Gudingen med sin vinterturlista och tvärgående
som inte har bekymmer med arbetstidslagen. Jag tycker att det vore
rimligt om det skulle ha funnits en analys om kostnadspåverkningarna
med i svaret. Klarar man inte arbetstidslagstiftningen så måste man
sätta in flera vakter. Om man tar resonemanget som ltl Sundback hade
om övertid och flera som arbetar så är det helt rätt. Det är bättre att flera
arbetar och har lagom lön mot att någon har överstor lön.
De stora siffrorna som nämndes, 6 000 euro i lön för en matros, det
gällde en person som jobbade varenda en dag hela månaden och då blir
det lön, för då har man jobbat för minst tre personer.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jag förstår överhuvudtaget inte vad vi ska diskutera, det
som ltl Torsten Sundblom pratade om. Vad var det för politisk konsekvens för liberalerna om ni får svar på den frågan? Kan ni trygga skärgårdstrafiken då? Är ni då nöjda med svaret om ni får svar på frågan om
någon matros på Gudingen eller något annat fartyg? Jag har redan
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glömt vad det rörde sig om. Det handlar ju om förvaltning, inte är det
sådant som vi ska syssla med i lagtinget.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Nu är det så att jag refererade till det som sades i talarstolen för ett par
månader sedan. Jag anser att det är fel att föra ut sådana siffror. Det ger
helt fel signaler om man tar en lön för någon som har arbetat för tre eller fyra på en månad. Det var det som jag vände mig mot.
Analysen om man måste följa arbetstidslagen är relevant i det här
ärendet, för då får vi ett grepp om åt vilket håll det går.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag vet inte åt vilket håll ltl Torsten Sundblom vill, det är det som är
problemet. Det är det som politiken handlar om. Vad vill ni? Vad vill liberalerna med skärgårdstrafiken?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Angående det sista, ltl Sundback, när hon kommer tillbaka
till sin bänk kan hon läsa vår följande åtgärdsmotion som gäller att söka
extra anslag för att finansiera kortruttsutbyggnaden i skärgården. Det är
det som vi vill. Vi vill fokusera på den frågan för vi tror att lösningen
finns där och enbart där.
Landskapsregeringen har ju valt att mera fokusera på ett sådant sätt
att det har lett till en konflikt. Jag säger inte att det är landskapsregeringens fel. Man tar initiativ om att ändra praktiserandet av hur man kör
skärgårdsfärjorna i förhållande till arbetstidslagstiftningen. Då är det
absolut väsentligt att diskutera om det här är rätt spår. Vilka kostnader
eller inbesparingar leder det till att man tillämpar arbetstidslagstiftningen på ett annat sätt? Det är absolut en väsentlig fråga om det kommer
att jobba 10 eller 20 personer mera i skärgårdsflottan eller inte. Vi har
inte fått svar på det.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Det väsentliga är mycket det kostar totalt. Det är det väsentliga, inte att
sitta och räkna huvuden på färjorna.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Alldeles korrekt, det är det som den här frågan går ut på.
Vilka kostnadseffekter har det spår som landskapsregeringen nu följer?
Kommer det att vara billigare om det jobbar 10 eller 20 personer, vi vet
inte hur många det är. Men det har erkänts här att det finns problem på
färjorna. Kostar de mera eller kostar de mindre? Den frågan är ner kokt
som vi har ställt här. Uppenbarligen så var den så pass komplicerad för
landskapsregeringen så att man inte kunde svara på den frågan i det
första skriftliga svaret. Förhoppningsvis kan vi efter bordläggningen få
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ett svar på den frågan. Vi måste veta om vi når en större kostnadseffektivitet eller om vi går i motsatt riktning. Vi vet inte det.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det är väl klart att om man anställer mera människor och håller samma
trafik så betyder det eventuellt lite mera i lönekostnader. Men det spelar
ingen roll om bunkerkostnaderna ökar i den takt som de gör nu. Då
måste man ändå dra ner trafiken. Man måste ju börja med hur mycket
pengar som vi kan sätta på skärgårdstrafiken så får man sedan anpassa
turlistorna till det. Eller är det hur många som jobbar på färjorna som
ska avgöra det? Jag hittar ingen logik i den liberala uträkningen om arbetstidslagstiftningens tillämpning. De anställda är ju till för att köra
den trafik som vi ska ha, inte tvärtom!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Ja, vi är rätt vana att ltl Sundback stiger upp i talarstolen och
betygsätter alla oss andra. Nu har vi pratat om fel sak, vi har hållit oss
utanför ämnet och sedan ger sig ltl Sundback själv in i diskussionerna
om barnafödandet i skärgården och en levande skärgården och att skärgården håller på att dö ut. Vad har det med bemanningskostnaderna på
skärgårdstrafiken att göra i så fall?
Jag är betydligt mycket mer optimistisk än ltl Sundback när det gäller
skärgården. Jag tror definitivt inte skärgården håller på att dö. Men,
från den här salen och från lagtingets och landskapsregeringens sida
måste vi se till att vi tryggar livsnerven för skärgården och det är skärgårdstrafiken. Där har också bemanningskostnaderna en stor del i de
driftskostnader som vi måste få ner.
Ltl Barbro Sundback, replik

Javisst är det så. Men vad vill liberalerna? Vilken trafik vill ni ha? Vad
får den kosta? Eller är det bemanningen som är det centrala för er?
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Lite många gånger har liberalerna sagt vad vi vill. Men vad vill
ltl Barbro Sundback? Det är faktiskt väldigt oklart. För det är mycket tal,
men vad vill ltl Sundback och socialdemokraterna egentligen?
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, nu har det ju så att det inte är socialdemokraterna som har ställt det
här spörsmålet, utan det är liberalerna. Jag väntar med spänning på
vilka åtgärder som ska följa på basen av det här spörsmålet, inte bara en
bordläggning. Jag antar att det också kommer förslag på konkreta åtgärder.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Anders Eriksson

Tack, fru talman! Jag tänkte faktiskt inledningsvis inte säga något i den här
spörsmålsdebatten. Det var en fråga som ställdes och jag tyckte att den besvarades relativt bra i det skriftliga svaret. Men jag ha frågor om hur man har
kommit fram till kostnadsinbesparingen och de frågorna är fortfarande lite
obesvarade.
Sedan kan jag hålla med ltl Eliasson att det kanske är för mycket att ha ett
spörsmål om den här problematiken. Men å andra sidan har jag själv väldigt
stor erfarenhet av hur otroligt trubbigt redskap instrumentet en enkel fråga
är. Det blir egentligen aldrig någon diskussion och landskapsregeringen har
ju alltid möjligheten att rätta till allt i den sista repliken så man får aldrig en
riktig uttömmande diskussion. Mot den bakgrunden skrev vi på det här
spörsmålet. Jag ska ytterligare motivera varför vi gjorde det.
Jag noterade att minister Thörnroos sade att det första hon noterade när
hon läste det spörsmålet var att vi hade olika prioriteringar mellan oppositionen och regeringen. Men vem som prioriterar vad framgick aldrig riktigt i
anförande.
Hon höll också ett brandtal om arbetet mot övertiden, framförallt på Skarven men kanske på färjorna i stort, vikten av god skärgårdstrafik och en ekonomisk förnuftig skärgårdstrafik. Allt detta är alla eniga i lagtinget om, mig
veterligen. Jag tycker att det är bra att man ifrån landskapsregerings sida har
hållit emot facken i den här tvisten. Det är jag den första att ge en eloge för.
Om siffrorna, som nämns i svaret cirka 240 000 i inbesparingar, stämmer
så tycker jag också att det är bra, som jag sade tidigare är det i så fall ett
trendbrott i lönespiralen.
Med tanke på de replikskiften som har varit tidigare så undrar jag om man
gör en jämförelse med ordinarie budget före tilläggsbudgeten på 1,6 miljoner
eller inte? Replikskiftet blev åtminstone oklart för mig. På vilken summa har
man sist och slutligen räknat ut den här inbesparingen? Har man räknat ut
summan på den ordinarie budgeten eller har man räknat ut den på den totala
budgeten, inklusive tilläggsbudgeten? Det skulle vara bra om vi fick den biten
uppredd.
Jag tyckte det var märkligt av trafikminister Thörnroos att beskylla mig för
ett hugskott när jag frågade på vilket sätt man hade kommit fram summan
240 000. Hur stor del av Skarvens driftsstopp utgör dessa 240 000? Det var
alltså ett hugskott ifrån min sida att fråga detta. Ministern sade att det var en
ren inbesparing som gjordes den här dryga månaden som Skarven låg stilla.
Min uppfattning är att med Knipans ersättande trafik så gick det sist och slutligen ganska nära plus minus noll. Jag hoppas att vi så småningom kommer
att få en rejäl uträkning på det så att vi vet vad som gäller.
Jag noterade också att ministern sade att det inte finns någon kostnadsuppföljning per fartyg och ändå kommer man fram till de här siffrorna, vilket
jag tycker är märkligt.
Sedan sade ministern ytterligare att jag inte skulle ha tilltro till avdelningens tjänstemän. Det vill jag säga att jag har och speciellt till den inhyrda konsulten. Jag kan öppet säga att jag inte har lika stor tilltro till den politiska
ledningen. Men jag vill inte bli beskylld för att jag inte har tilltro till tjänstemännen.
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En ytterligare orsak till att enkel fråga är ett trubbigt instrument och att
åtminstone jag och vi ifrån Ålands Framtid skrev på spörsmålet är att vi har
väldigt svårt att utröna vad fokus är. Var är huvudfokus i skärgårdstrafiken?
Vi har sett det ena utspelet efter det andra. Ibland ska hela flottan flaggas ut
till Sverige, ibland ska Skarven säljas, samtidigt som företrädaren, även centerpartist, på trafikministerposten jobbade stenhårt för att få fartyget Skarven
byggt. Nu vill följande minister sälja Skarven.
I valdebatten pratade trafikministerns om linbanor mellan skärgårdsöarna
och vi ser rubriker om att man funderar på att köpa flakfärjor. När jag tittar i
budgeten så finns det överhuvudtaget inte någon fullmakt för den typen av
eventuella inköp.
I budgeten pratades det om att införa personavgifter. Vi har alltid varit
ganska eniga om att skärgårdsfärjorna är landsvägarnas förlängda arm.
Också den frågan var ett utspel. Såsom jag ser det, rätta mig om jag har fel, så
står kortruttsarbetet ganska långt stilla.
Min fråga är; vad är fokus i skärgårdstrafiken? Vad är huvudfokus? Vad vill
man riktigt uppnå? Jag har svårt att utröna den delen och det tycker jag att är
ganska viktigt. Tack.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ltl Eriksson talar om dessa cirka 240 000 euro och
svårigheten med jämförelser. Det saknar jag också. Ska man jämföra
mot något så skulle det väl rimligtvis vara per driftstimme så att man
hade ett tal som man kan jämföra med.
Ltl Anders Eriksson, replik

Nu kan jag inte hjälpa ltl Sundblom när det gäller den biten. Jag har
ställt samma fråga själv. Jag bara konstaterar att det står så här: " De
hittills vidtagna åtgärderna inklusive m/s Skarvens driftsuppehåll har
medfört att lönekostnaderna för skärgårdstrafiken 2011 var 239 578
euro lägre än budgeten för 2011”. Jag tycker att det är väldigt bra, jag
tycker att det är ett bra trendbrott i så fall. Men på vilket sätt har man
kommit fram till denna summa? Har man jämfört detta med den ordinarie budgeten, utan tilläggsbudgeten? Hur fördelas de här kostnaderna? Hur mycket hänför sig till Skarvens driftsuppehåll? Jag tror nämligen att det är plus minus noll, medan ministern säger att det är en rejäl
inbesparing.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Jag begärde replik för att jag ville fylla på ltl Erikssons lista, det var detta
som var min avsikt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag förstår ltl Anders Eriksson, när man jämför med
instrumenten skriftlig fråga och spörsmål, att man kan bli att fundera på
vad man ska välja. Men om man väljer spörsmål så bör man förse det
med mera substans. Det tycker jag att är viktigt.
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Sedan när det gäller försäljning av Skarven och sådana saker så sade
jag i mitt anförande att om man fungerar som ett rederi så känner man
hela tiden av marknaden. Man vet vilka tonnage det finns att köpa, man
vet vilket tonnage man har själv och man vet att man kanske måste göra
byten. Egentligen är allting till försäljning om man får rätt pris.
Sedan vad massmedia gör av dessa saker är kanske en annan historia.
Ltl Anders Eriksson, replik

Så kanske det är, att allt är till salu till rätt pris. Jag tycker att det är viktigt att man har en någorlunda långsiktig strategi i skärgårdstrafiken.
Till Föglötrafiken har man nu investerat i ett väldigt flott fartyg, enligt
mitt personliga omdöme. Man har byggt om färjfästen för ganska dyra
pengar, men nu ska man tydligen helt plötsligt börja införskaffa flakfärjor och igen börja bygga om färjfästena. Jag tycker inte riktigt det finns
något långsiktigt fokus, vilket bekymrar mig.
Jag håller inte med om att det inte skulle finnas någon substans i
spörsmålet. Frågorna som ställdes var; vad har kostnadseffekterna blivit
av Skarventvisten, vad har det blivit av de här olika tvisterna? Det fanns
inte svar på de frågorna. Nu har vi fått svar på dem, så jag tycker att det
fanns substans i spörsmålet. Men i det svar som vi har fått så verkar
man inte kunna verifiera vad inbesparingarna bottnar i och det bekymrar mig lite.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag respekterar ltl Anders Erikssons åsikter beträffande substansen. Jag kanske förväntade mig lite mer.
Sedan när det gäller försäljning eller icke försäljning så som jag sade,
allting är till försäljning till rätt pris. Vi vet att vi har ett gammalt tonnage och mycket måste göras. Man måste hela tiden vara med på framkanten och undersöka vilka alternativ som finns och vad de kostar. Jag
tycker att landskapregeringen fungerar alldeles utmärkt när man är ute
och tittar på nyheter och tar reda på vad de kostar. Vi vet att vi del för
del ska realisera kortruttsplanen och sedan när besluten ska fattas så är
det viktigt att man har det materialet på bordet.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Substansen bedömer man alltid olika, ibland till och med
olika beroende på vilken sida om regeringsbänken man står. Det är inte
någon idé att diskutera detta så mycket vidare.
För en enkel fråga är en enkel fråga, spörsmål börjar bli betydligt allvarligare och sedan har vi misstroende. Som jag sade inledningsvis, det
borde ett instrument där man kunde diskutera de här frågorna, för åtminstone från vår sida, trots att vi inte riktigt vet var fokus är på den politiska nivån, så är vi inte beredda att lämna något misstroende. Vi tycker att det är bra att man försöker spara så gott man kan. Men vi skulle
vilja veta lite mera vad det finns för långsiktig strategi.
Det är sant när ltl Eliasson säger att vi har mycket gammalt tonnage.
Men det märkliga är att man börjar prata om att bjuda ut den senaste
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införskaffade färjan. Någon sorts långsiktighet måste det finnas även om
man byter ministrar, speciellt när det är inom samma parti.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Såsom den enda presidiemedlemmen som har möjlighet att någorlunda fritt uttala sig i en del av de frågor som har berörts här i debatten så
ska jag göra det.
Talmannen ska göra avgränsningar i debatten när det gäller skriftliga frågor, och då är det en dialog mellan två personer. I spörsmålsdebatter är det
fritt för alla att delta och i misstroendeyrkande är det fritt för alla att delta.
Till mig har här ställts frågan i bänkarna hur avgränsad en spörsmålsdebatt ska vara. I det av presidiet utdelade gula papperet som vi har på våra
bord står det på första sidan om att hålla sig till saken. Där står; ”enligt 65 § i
arbetsordningen bör varje talare noga hålla sig till den sak som behandlas.
Regeln har tillkommit för att alla ledamöter ska ha lika möjlighet att förbereda sig för diskussionen i ärendet. Det är därför viktigt att ledamöterna
under sina anföranden noggrant överväger vilken sak det aktuella ärendet
berör”. Sedan anges att sittande talman har ansvaret. ”Presidiet avser att i
större utsträckning påminna talarna om att hålla sig till saken”.
När det gäller spörsmål så är det också en problematik som lagtingets
kansli har. Spörsmålen, liksom de övriga instrumenten vi har, ska följa den
lagstiftning som vi har. Det brukar vara en del stridigheter bakom i rummen
mellan den som lämnar in och kansliet om hur mycket man får fråga om och
hur mycket man får utvidga.
Nu har vi spörsmål nr 1 på dagens lista och det har utformats på ett visst
sätt. Jag ska strax återkomma till det.
I 38 § arbetsordningen sägs att ett spörsmål ska vara av ett bestämt innehåll. På kansliet försöker man varje gång tolka hur man ska avgränsa det på
ett tydligt sätt. Det ges lite vägkost i 38 § genom att spörsmålets kläm ska läsas upp och spörsmålet ska ha en rubrik. Det är rubriken och klämmen som
gör avgränsningen, så man kan inte utvidga debatten till vad som helst.
Det är en grannlaga uppgift för talmannen. Jag gör bedömningen för min
del att vi idag någorlunda har hållit oss inom ramen för det här spörsmålet.
Tittar vi på spörsmålet så finns det en beskrivning av bakgrunden och sedan innehåller klämmen fyra frågor. Då måste vi fundera på om det gäller
hela skärgårdsflottan eller gäller det bara Skarvenkonflikten och effekterna av
den? De här fyra frågorna är avgränsade på följande sätt: Man frågar sig vilka
de långsiktiga kostnadsinbesparingarna är av bemanningstvisten på m/s
Skarven. Följande fråga är: Kostnadseffekterna av de ovan beskrivna följdverkningarna? Det gäller det som var i första frågan och det är bundet till
Skarvenkonflikten långsiktiga kostnadsinbesparingar. Den tredje frågan är:
Hur påverkas skärgårdstrafiken av detta? Det betyder att det är fortfarande
bundet till Skarvenkonflikten. Den fjärde frågan är: Hur påverkas antalet anställda i skärgårdsflottan av detta? Det är alltså fortfarande Skarvenkonflikten det gäller.
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Ni förstår att det inte är lätt att som talman sitta och göra de här avgränsningarna, men vi har att tänka på avgränsningarna hela tiden.
Enligt den här informationen till hjälp för lagtingsledamöterna som president har delat ut så försöker man påpeka för alla att det är viktigt att hålla sig
till avgränsningarna av jämlikhetsskäl, så att vi alla har möjlighet att förbereda oss för de debatter som ska vara här i plenum.
Då ska inte jag sedan göra ytterligare bedömningar av huruvida den här
debatten är utanför ämnet när den strävar till att behandla hela skärgårdstrafiken och dess frågor. Var och en får göra den bedömningen själv. Men det är
inte alldeles lätt för talmannen att fungera i det här sammanhanget.
Jag vill ytterligare tillägga att för att få klara siffror i de här frågorna för
lagtinget så har vi att invänta, tyvärr, både 2011 års bokslut och 2012 års bokslut, eftersom Skarvenkonflikten och dess effekter var lagda både på 2011 och
2012 och kommer att ingå i de redovisningarna.
Sedan kan vi här naturligtvis kräva att landskapsregeringen gör en massa
särredovisningar i olika sammanhang, men man kan inte begära att de ska bli
fullständiga eftersom det är sällan som frågorna är så enkla att man har alla
svar färdiga några veckor efter att ett visst ärende har hanterats färdigt.
Lite får vi ge oss till tåls när det gäller att få de här svaren, särskilt när det
gäller påverkan av de här frågorna på hela skärgårdstrafiken.
Spörsmålställana skriver i sin text; ”tidsmässigt sammanhängande med
Skarvenkonflikten så har tidigare dispenser från arbetstidslagstiftningen
slutat att gälla”. Det är en fråga som lever sitt eget liv och kommer att resultera i många förändringar i skärgårdstrafiken framöver och kan alltså inte direkt bindas ihop. Detsamma gäller frågan om pauserna som har varit i arbetsdomstolen, den frågan lever också sitt eget liv och kommer att resultera i
betydande förändringar som får kostnadseffekter, förhoppningsvis huvudsakligen spareffekter sammanlagt. Vi får ge oss lite till tåls med de frågorna.
Vad som är viktigt för mig att säga, och säkert för landskapsregeringen
också, är att en väldigt positiv effekt av Skarvenkonflikten var den förlikning
som innehöll som huvudingrediens ett tvåårigt avtal med Finlands sjömansunion. Annars skulle det antagligen fortfarande i denna dag pågå förhandlingar om det, såvida man inte hade haft Skarvenkonflikten och fått möjlighet via riksförlikningsmannen att få tvåårigt avtal med Finlands sjömansunion. Det var ett normalavtal i förhållande till resten av avtalsrörelsen i Finland. Avtalet är bra för landskapsregeringen och skapar arbetsfred inom hela
skärgårdstrafikssektorn för två år. Det var ett direkt resultat av den här konflikten.
Sedan är det flera talare här som har efterlyst en långsiktig strategi för
skärgårdstrafiken. Det ligger naturligtvis självklart utanför dagens ärende.
Jag vill påminna om att jag har upplevt att vi från föregående lagting från
2011 har varit överens om inriktningen, genom ett kortruttsmeddelande som
landskapsregeringen Viveka Eriksson lämnade till lagtinget. Inte från något
håll här i lagtinget hade vi orsak att ifrågasätta de planer som fanns där. Följderna av det finns inskrivet i regeringen Camilla Gunells regeringsprogram.
Jag är lite förvånad över att just den frågan kommer upp eftersom vi jobbar
tillsammans för att det här ska kunna förverkligas. Vi vet att vi först kommer
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att se kostnadsbesparingseffekterna av kortrutten väldigt långt in i framtiden.
Tack, fru talman.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! En detalj, men kanske väsentlig sådan. Flera talare, och nu
senast Vtm Roger Jansson, antydde att en spörsmålsdebatt kan leda till
misstroendeyrkande och därför är en spörsmålsdebatt allvarlig och ska
inte användas hur som helst. Så är det inte längre. En spörsmålsdebatt
numera, enligt lagtingsordningen och de regler vi har, kan leda till en
uppmaning till landskapsregeringen att handla i en viss riktning. Något
misstroendeyrkande förknippas inte längre med spörsmål.
Däremot finns det i lagtingsordningen andra regler som följer en egen
logik om hur sådana ärenden om misstroendeyrkanden hanteras. Notera att sådana yrkanden numera bara kan riktas mot lantrådet, inte mot
kollektivet och inte mot en enskild minister. Det var bara en upplysning
som jag ville lämna.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Vi är helt överens i den här frågan. Jag vill ge en liten historisk redogörelse för min personliga inställning till spörsmålsfrågor.
Redan när jag var lantråd i slutet på 90-talet så var det en allmän
upphetsning för spörsmålen. Man upplevde att det var mycket allvarliga
saker och man nästan jämförde dem med misstroenden. Redan på den
tiden tyckte jag, och ännu mera har det blivit markerat nu i våra regelverk, att så är det ju inte. Det är en bättre modell än de skriftliga frågorna som vi har beskrivna i 37 § arbetsordningen när man vill inkludera hela lagtinget och landskapsregeringen att debattera.
Därför är det också så viktigt att man utformar frågeställningen i
spörsmålet så att det inte blir väldigt svårt för talmannen att avgränsa
diskussionen, utan att diskussionen kan bli väldigt målinriktad.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Såsom jag tidigare aviserade så föreslår jag att ärendet bordläggs
till inkommande måndag, nästa plenum.
Orsakerna till det är att vi från den liberala lagtingsgruppen inte uppfattar
att vi har fått svar på de frågor som vi har ställt dels i spörsmålet och dels i
debatten runt spörsmålet.
Vi vill alltså veta vilka nettoeffekterna är med Skarvenkonflikten och de
diskussioner och genomföranden som görs med tanke på arbetstidslagstiftningen. Hur mycket pengar sparar man eller hur mycket kostar det? Hur
många personer kommer att anställas i skärgårdsflottan? Vilken är förändringen i förhållande till läget före?
Det är kanske inte enkelt att exakt säga hur många personer till som man
behöver anställa. Men man behöver åtminstone kunna beskriva det ungefär.
I själva svaret ger man ingen som helst bild av att det behöver anställas någon ytterligare. Man säger att man sparar en matroslön, det är allt. Vi vill ha
svar på de här frågorna.
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Vi vill också, precis som Ålands Framtid, ha svar på jämförelsen i möjliga
inbesparingar 2011 i förhållande till om det gäller grundbudgeten eller
grundbudgeten och tillägg, förmodligen jämte tillägg. För när lagtinget har
tagit tilläggsbudgeten så består ju budgeten av grunden plus tillägget.
Sedan vill vi också veta, det som jag nämnde i mitt första anförande; hur
kan det vara möjligt att man har gjort lite drygt 200 000 i inbesparingar när
två lokalfärjors kostnader i norra skärgården samtidigt har stigit med över
200 000 mellan 2010 och 2011? Och kostnaderna beräknas öka väldigt dramatiskt också under 2012.
Jag upprepar, kostnaderna är trafikavdelningens egna siffror. Kostnaderna för de här två färjorna torde öka från 2009 till 2012 med 70 procent från
847 000 euro till 1 430 000 euro.
Vi önskar få ett svar på hur det kan vara på det här sättet, att man samtidigt säger att man sparar när det uppenbarligen finns relevanta siffror att
kostnaderna stiger. Vi väntar på svar.
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Bästa lagtingsledamöter, tack för en intressant och givande debatt så
här långt. Därmed inte sagt att vi ännu har nått i mål. Jag har försökt anteckna lite frågor som har kommit upp under debatten. Jag ska se vilka frågor
jag kan svara på så att oppositionen blir nöjd. Jag finner det väl ändå osannolikt att jag skulle kunna tillfredsställa oppositionen fullt ut, men jag gör så
gott jag kan.
Jag vill vara tydlig med att Skarvenkonflikten är en sak. Förändrade rutiner och byten på grund av ändringar i arbetslaglagstiftningen, speciellt vilotiderna, är en helt annan sak.
Om vi börjar med att isolera Skarvenkonflikten som sådan. Skarvenkonflikten handlar egentligen om frågan om vi ska ha fem eller fyra besättningsmän ombord. Landskapsregeringen säger fyra, facket säger fem med hänvisning till säkerhet. Trafiksäkerhetsverket gör upprepade undersökningar och
testövningar och fastslår att fyra man räcker.
I det paket som bakades ihop av riksförlikningsman Esa Lonka, i samband
med Skarvenkonflikten, så var paketet lagt på det viset; ta hela paketet eller
ta ingenting. Det första paketet som levererades sade landskapsregeringen
nej tack till. Det var helt enkelt inte acceptabelt från vår synvinkel.
Det andra paketet som riksförlikningsmannen lade fram, där också det nya
kollektivavtalet fanns med som en del, sade vi ja tack till. Där var Sjömansunionen och landskapsregeringen överens. Under en provperiod, tidig morgon
sen kväll, går vi ner med en matros. Vi hade ny övning min ombord där man
säkerställde om det här var rätt eller fel. Vi fortsätter så här till sommarturlistan träder ikraft. Under sommarperioden så gör vi en evaluering av processen.
Notera att direktionsrätten, rätten att besluta om arbetstider, har arbetsgivaren. Det här har skett i dialog och det arbetar vi med. Det gäller Skarvenkonflikten.
Vad får då detta för betydelse på sikt? Ja, det får den betydelsen i första
hand vad gäller bemanningen att det blir för matros mindre på Skarven. Det
kommer utfallet att bli i höst. Det är inte mera komplicerat än så.
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Sedan har vi en annan ingrediens som kommer att påverka den här processen och där vi inte med säkerhet i dagsläget kan säga utfallet. Domen som
högsta förvaltningsdomstolen nu har förkunnat är huruvida arbetsgivaren
inom sin direktionsrätt har rätt att sätta pauser när fartyget är i trafik. Där
har landskapsregeringen fått rätt. Men vi aktiverar ingenting före tiden på två
månader att överklaga har gått ut.
Det betyder i så fall att man kan under drift sätta in pauser. Det medför i så
fall att man får ner bemanningskostnaderna den vägen också.
Om man sedan tittar till det stora, som inte bör kopplas till ett specifikt fartyg utan som rör hela vår flotta och som för övrigt rör alla andra fartyg i inrikestrafik, så det är lagstiftningen som nu säger att vilotiden skall vara minst
tio timmar per dygn. Om vilotiden skall vara minst tio timmar per dygn så
kan man inte fortsätta att ha en arbetstid på 16 timmar per dygn.
Det har föranlett att avdelningen, rutt för rutt, tillsammans i dialog med de
anställda söker lösningar så att man får ett bytessystem som är humant för
den enskilde men som också svarar mot de lagstadgade krav som finns. Det
här är en pågående process. Som jag tidigare har sagt så är Skarven den mest
svårlösta delen i det här pusslet, helt enkelt därför att trafiktiden som fartyget
har per dygn är så väldigt lång. Här pågår processen. Den information som
jag får från avdelningen är att man tittar på alternativa lösningar och man gör
det i dialog med de anställda. Jag hade förstås önskat att jag exakt kunde
plocka fram ett schema och talat om när de ska byta. Men den här processen
är på gång.
Det efterfrågades hur vi tänker när det gäller Skarven och hur man tänker
inom centern. Tänker man alls när en minister beställer ett fartyg och den
andra ministern säger att man kan sälja det? Ja, i centern så tänker vi och
dessutom gör vi det på svenska.
Skarven beställdes i början av 2000-talet i en helt annan ekonomisk tid än
den som vi befinner i oss nu. Skarven beställdes i en tid när kortrutten inte
var så långt framprocessad som den är idag. Jag är helt övertygad om att den
landskapsregering, som då valde att beställa fartyget, gjorde det med Ålands
bästa för sina ögon. Det tror jag fortsättningsvis att alla gör i sitt värv, man
försöker sitt bästa.
Men punkt ett är nu att vi sitter i en annan ekonomisk tid. Punkt två är att
vi arbetar med kortrutten. Kortrutt betyder ju kortare färjpass. Har man ett
kortare färjpass så måste man väl ifrågasätta om vi då ska ha ett fartyg som
ändå är så pass tungt, kräver så här stor bemanning och har en flytande restaurang med mera. Har vi råd med det? I den bästa av världar, ledamöter,
har vi pengar, har vi stålar, som Katrin Sjögren, så självklart rör vi väl ingenting. Man har vi inte pengar, och det gäller att se till hela Åland och hela
skärgårdstrafiken, så är åtminstone jag beredd, för rätt pris, att föreslå att
Skarven säljs eller något annat fartyg som är attraktivt på marknaden. Det är
inte krångligare än så.
Samtidigt vet vi att vi har krav som kommer emot vad gäller läckstabiliteten som gör att vi måste tänka nytt när det gäller fartyg. Jag tycker att det
finns en klokskap i att besöka våra närregioner och ha en dialog med dem. Vi
sitter ju ändå i samma båt, om uttrycket tillåts. Vi har ju samma problem och
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samma utmaningar. Vi har bemanningskostnader, vi har bränslekostnader
och vi vill ha ett miljötänkande. Visst finns det mycket att resonera kring.
Vad gäller kostnadseffekterna så har vi i dagsläget en otroligt bra uppföljning per fartyg. Avdelningen, med hjälp av vår externa konsult, har lagt upp
ett helt nytt system för att kunna följa med kostnadsbiten. De siffror som ltl
Anders Eriksson frågade efter borde jag kunna få fram.
Vad gäller kostnadseffekten totalt sade vtm Roger Jansson ungefär det som
jag själv hade tänkt lägga fram. Vi har inte den totala bilden klar förrän vi har
bokslutet färdigt.
Jag stoppar här och återkommer efter bordläggningen. Tack.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag tycker ändå att vi har kommit en bit på vägen. Frågorna
gällde tvisten på Skarven och arbetstidslagens effekter på bemanningsnumerären på färjorna som helhet och kostnadseffekten av det.
I svaret angavs 5 000 euro som inbesparing för en matros på Skarven.
Men nu framgår det tydligt att arbetstidslagstiftningen ger problem i
bemanningen. Man kanske inte kan byta på samma sätt och man kanske
måste ändra antalet anställda. Såsom vi uppfattar det är Skarven ett
problem.
Det finns skäl för trafikministern att ta den här diskussionen med sig
och på måndag komma med ett så exakt svar som det bara går. Hur
många anställda kan vi förvänta oss att det finns i skärgårdstrafiken efter den processen? Blir det billigare eller dyrare än situationen som var
tidigare. De frågorna kan inte vara omöjliga att svara på, framförallt
måste man känna till svaren om man ska driva frågan.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Den politiska landskapsregeringen har pekat med hela
handen och sagt två saker. För det första har vi sagt att man ska se till
att verksamheten är laglig. Vi ska se till att vilotiderna respekteras. Vi
ska se till att allting görs ”by the book”, enligt boken.
För det andra ska vi se till att det är så ekonomiskt utfört som möjligt.
För om vi inte har den ekonomiska faktorn, som är väldigt, väldigt tung,
så har vi snart en så gles turlista att en luskam ter sig mera användbar.
Det går alltså inte.
Det är detta som den politiska landskapsregeringen har sagt; se till att
det är lagligt och att det är så ekonomiskt utfört som möjligt.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Arbetstidslagstiftningen medger dispens. Trafikministern
talade i en tidning häromdagen om för ålänningarna att man söker dispensmöjligheten för att kunna jobba mera.
Jag håller med om att vilotiderna måste vara tillräckliga, men verksamheten har ändå inte varit olaglig eftersom den har skett under dispens.
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Det är därför som vi står här och diskuterar idag, vi vill veta om landskapregeringen har en bild av kostnadseffekten i den linje man väljer?
Eller är det i värsta fall så att framtiden bara får visa vad det blev sedan?
Vi ställer kravet att man ska kunna tala om det när vi väljer den här
vägen. Vi kanske måste anställa flera men det kanske ändå blir billigare i
förlängningen. För det motsatta vore ju hemskt.
Ltl Mats Perämaa, replik

Den information som jag har fått vad gäller dispens från vilotiden så är
det inte längre möjligt med beaktande av de ändringar som har genomförts i lagstiftningen om arbetstiden på inrikestrafik.
Däremot bedöms det finnas en möjlighet som rör den totala övertiden
per vecka. Den vägen vill vi hålla öppen för att möjliggöra och skapa ett
system åt våra anställda som gör att de kan byta på någorlunda okejtider.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ministern redogjorde för de anställda, att det skulle
vara en matros mindre.
Inför svaret efter bordläggningen kanske det skulle vara bra om ministern skulle redogöra för det totala antalet anställda per båt. Den siffran är absolut intressant. Det framför jag som ett önskemål.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Jag ber att få stöda ltl Perämaa förslag om bordläggning
och även frågorna som han ställde.
Talmannen
Under diskussionen har lagtingsledamoten Mats Perämaa understödd av lagtingsledamoten Torsten Sundblom förslagit bordläggning till 02.04.2012. Ärendet kommer därför att bordläggas. Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet är bordlagt
till plenum 02.04.2012.
Enda behandling
2

Kanslikommissionens berättelse över verksamheten vid lagtingets bibliotek för år
2011
Kanslikommissionen berättelse (BB 1/2011-2012)
Enligt 82 § arbetsordningen ska kanslikommissionen avge en berättelse över bibliotekets verksamhet. Först tillåts diskussion och därefter antecknar sig lagtinget berättelsen till kännedom.
Diskussion.
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Vtm Viveka Eriksson

Talman! Berättelsen över lagtingets bibliotek för år 2011 följer tidigare ram.
Det är inte väldigt mycket förändringar och förnyelser. De som tidigare har
läst de här berättelserna känner väl igen dem.
Jag vill ändå som vicetalman och viceordförande i kanslikommissionen
passa på tillfället och slå ett slag för vårt fina bibliotek.
Som ledamöterna i lagtinget väl känner till så har vi ett fantastiskt fint
bibliotek med många möjligheter för oss som sitter i lagtinget men också för
förvaltningen och allmänheten att få bra tjänster och bra service från vår bibliotekarie i biblioteket.
Vi har också samlingar och vi har ett bra tidningsrum. Vi kan konstatera
att när man går till biblioteket så är det sällan väldigt många människor där
men i tidningsrummet där träffas folk och tar del av de olika tidskrifterna. Vi
erbjuder också ett bra utbud i tidningsrummet.
Vi har också en mångårig, mycket kunnig och professionell bibliotekarie
som har funnits med oss i väldigt många år. Ta del av hennes tjänster, ta del
av hennes service. Så fort det är någon fråga, eller någon sökning på något
ämne eller ärende så är hon otroligt bra på att plocka fram material. Om man
behöver någon bok utifrån så beställer hon också väldigt gärna, så man har
också möjlighet till den servicen.
Jag tycker det är lite tråkigt att allmänheten inte hittar desto oftare till vårt
bibliotek när vi har den höga servicegraden. Visserligen kan man låna via nätet eftersom vi finns med i den allmänna bibliotekskatalogen, så den vägen
kommer också allmänheten in i vårt system.
På sidan 3 kan man se bibliotekets statistik på besökare och låntagare. Det
har hållits ett ganska jämnt tal om man tittar över åren. Statistiken är från
2004 och framåt.
Idag söker vi själva väldigt mycket information via nätet. Vi har alla möjligheter att söka via olika söksystem. Men, den personliga servicen får vi i
vårt bibliotek. Jag kan varmt rekommendera tätare och oftare besök i biblioteket. Tack.
Ltl Christian Beijar, replik

Herr talman! Vtm Eriksson talade om att allmänheten har svårt att hitta
till biblioteket. När jag läser den här berättelsen så framgår det nog på
sidan 2 att man förbereder en kommande flyttning av biblioteket till entréplan. Av rent praktiska skäl tror jag att det kommer att göra lagtingets
bibliotek intressantare när man byter plats och förhoppningsvis kommer ner på entréplan så småningom.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Så är det förstås. Rent fysiskt så underlättar det att komma till
lagtingshuset när man bara kan komma in i entréplan. Men man måste
ändå söka sig hit till lagtinget, komma in i lagtingshuset för att kunna
komma till biblioteket. Det är nog väldigt mycket via nätet och att vårt
lagtingsbibliotek finns med i den allmänna katalogen som allmänheten i
första hand hittar oss. Men nog har jag träffat folk som går runt här i
huset och undrar var biblioteket ligger. Idag ligger nog biblioteket väl
undanskymt.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussion är avslutad. Lagtinget antecknar sig
berättelsen för kännedom.
Föredras
3

Åländska namn på kartor
Landskapsregeringens svar
Vtm Viveka Erikssons skriftliga fråga (SF 5/2011-2012)
En skriftlig fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får efter det hålla högst två anföranden som också
kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten.
För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan de övriga yttranden inte
får överstiga tre minuter.
Vtm Viveka Eriksson

Diskussionen med Lantmäteriverket om ortsnamn på kartan visar att det
inom finska myndigheter finns brister i kunskapen om Ålands särskilda status, det självstyrda Åland kan inte behandlas enligt det regelverk som gäller
för resten av Finland. När brister uppdagas är det viktigt att påpekanden görs
från åländsk sida. Det har nu framkommit uppgifter om att landskapsregeringen vacklar i frågan, och det är oklart vilka besked landskapsregeringen
ger till de finska myndigheterna när det gäller åländska ortsnamn på svenska.
Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Vilken är
landskapsregeringens linje då det gäller åländska ortsnamn på kartan och
vilka åtgärder vidtar landskapsregeringen för att lösa den konflikt som uppstått kring kartspråket?
Lantrådet Camilla Gunell

Tack, herr talman! Tack för frågan. Om det tillåts så berättar jag gärna om lite
bakgrundsinformation till frågan om kartnamnen.
Användande av kartinformation och geografisk information på Internet
ökar hela tiden. Människor världen över söker information om platser via datorer och mobiltelefoner. Det är viktigt att den information de hittar om
Åland är relevant och korrekt. Så är det inte alltid idag.
Ärendet med kartnamnen började 2010 då landskapsregeringen från flera
håll hade fått påstötar om att det fanns brister i informationen om Åland på
Internet.
Landskapsregeringens kommunikationsenhet försökte kartlägga problemen och man tog bland annat initiativ till ett möte med representanter för
det lokala näringslivet för att i samverkan med dem reda ut vilka problem
som fanns och vad som behövde göras. En av målsättningarna var att försöka
rätta till där svenska åländska ortsnamn var felstavade eller var på andra
språk än svenska på de kartor som fanns på nätet.
Det här är resulterade i ett projekt, Åland Maps, ett tvåårigt projekt mellan
landskapsregeringen och Ålands näringsliv.
Frågan om ortnamn är komplex. De som idag producerar karttjänster på
nätet är många. Google Maps, Eniro, Bing Maps, Yahoo Maps, Map quest
m.fl. använder sig av olika leverantörer av underliggande data, t.ex. data om
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vägar eller adresser tas från leverantörer som Navtech och Satellitfotografier
från Terra Matrix. Dessa företag är inte alldeles enkla att få kontakt med.
Google Maps har en kartleverantör i Holland, som heter Tele Atlas. Tele Atlas
har ett kontor i Bromma i Sverige dit landskapsregeringen tog kontakt. Men
det ledde sedan vidare till Tele Atlas i Gent i Belgien. Dit har landskapsregeringen under årens lopp skickat ett flertal brev för att rätta till felaktigheter
om Åland bl.a. på Google Maps, med ett ganska svag resultat.
Därför gick man i det fortsatta arbetet över till att försöka få en förändring
i en av grundkällorna dvs. lantmäteriverkets kartor i Finland. Lantmäteriverket skickar inte några direkta uppgifter till Google Maps men Googles underleverantörer hämtar all annan data från US Board on Geografic Names. Den
amerikanska myndigheten tillhandahåller en öppen databas med alla geografiska namn. Eftersom lantmäteriet är den enda officiella källan för geografiska namn i Finland så är det endast lantmäteriet som kan korrigera de fel
som idag finns beträffande åländska ortsnamn.
Under 2011 fördes arbetet med att rätta till kartnamnen över på förvaltningschefen som i maj samma år besökte lantmäteriverket för att diskutera
på vilka språk åländska ortsnamn ska anges i geografiska sammanhang. Vid
mötet och även i brev från förvaltningschefen daterat 8.8.2011 framförde
landskapsregeringen åsikten att samtliga åländska ortsnamn ska vara enbart
på svenska, med motivet att Åland är enspråkigt svenskt och med hänvisningar till grundlag och självstyrelselag. Dessa kontakter beskrev landskapsregeringen också i sin årliga redogörelse nr 3/2011-2012 till lagtinget.
Lantmäteriet har i ett svar till landskapsregeringen den 16 mars meddelat
att även de finska ortsnamnen på Åland och Mariehamn kommer att användas i fortsättningen. Lantmäteriverket stöder sitt beslut på ett utlåtande från
institutet för de inhemska språken. Institutet för de inhemska språken rekommenderar att för ortsnamn på Åland används både det svenska och det
finska namnet, dock så att det svenska namnet står först.
I utlåtande redogörs för de finska och svenska namnens ursprung och dess
kulturella och historiska värde. Vidare motiveras de finska namnens betydelse eftersom de används i nyhetssändningar, väderleksrapporter, larmsituationer med mera samt för att marknadsföra Åland som ett resmål även för
finskspråkiga besökare. Vidare hävdar man att det på Åland bor finskspråkiga
människor och att finska medborgare har rätt att använda finska inför domstol och andra statsmyndigheter i landskapet enligt 37 § självstyrelselagen.
Utlåtandet stöder sig också på 31 § språklagen som stadgar att det behöriga
ministeriet ska se till att information som är väsentlig för individens liv, hälsa
och säkerhet samt för egendom och miljö ska ges på båda nationalspråk i hela
landet.
Svaret från lantmäteriverket och argumentationen i utlåtandet från institutet för de inhemska språken är, som vi ser det, bristfällig och missar på flera
punkter. Språklagen gäller inte på Åland och 37 § i självstyrelselagen reglerar
endast enskilda medborgares rätt att använda finska inför statliga myndigheter.
Lantmäteriverket och institutet för de inhemska språken har inte heller
tillräcklig kännedom om Ålands enspråkiga ställning och dess internationella
garantier.
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Landskapsregeringen avser bemöta lantmäteriverkets svar i syfte att uppnå
en ändring. Om inte det leder till en förändrad inställning från lantmäteriverkets sida tas ärendet upp på politisk nivå.
Landskapsregeringen ser det som en möjlighet att inhämta utlåtande i frågan från Ålandsdelegationen och även möjligen från justitiekanslern. Det
skulle klarlägga rättsläget på högsta nivå. Därefter måste lantmäteriverket
hantera Åland språkligt korrekt så att ortsnamnen på Åland anges enbart på
svenska. Tack.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Tack för den historiska tillbakablicken. Det var intressant även om
jag, och säkert också lagtinget, ganska långt känner till den här historien.
Den här frågan tillkom när frågan blev väldigt aktuell i massmedia. Det var
med stor förvåning som både jag och ålänningarna följde turerna kring frågan om ortsnamnen i åländsk press, framförallt väckte lantrådets olika utsagor stor förundran.
Om jag lite kort resumerar det som hände, så för det första kom en redogörelse i lagtinget. Redogörelsen presenterades av lantrådet och antogs den 1
mars av lagtinget. I redogörelsen slås det fast väldigt tydligt i avsnitt 4.7, under rubriken språket för åländska ortnamn. Där finns en beskrivning av åtgärder som slutar med en deklaration av nu sittande regering. Man beskrev
alltså det som hade hänt under 2011. Nu sittande regering säger; ”landskapsregeringen följer tidigare linje och förväntar sig att samtliga kartmaterial i
vilka Åland ingår korrigeras på så sätt att de åländska ortsnamnen anges
endast på svenska”. Bra så, sedan blev det en stor hetsig debatt i tidningarna
och i riksmedia.
Nästa steg från landskapsregeringen var en dementi; det räckte om de
svenska namnen också finns med. Dagen därpå kommer det en dementi på
dementin. ”Nej, vi följer det som vi sagt tidigare”. Det brev som skickades till
lantmäteriverket publicerades och där framgår tydligt att de tidigare positionerna kvarstår. Åländska ortsnamn ska vara på svenska.
Det som blev väldigt förvirrande var först lantrådets utsaga den 16 mars i
Nya Åland, då sade lantrådet; ”landskapsregeringen ska diskutera om linjen
i kartfrågan ska omformuleras. Jag måste själv titta på dokumenten, vilka
bud har gått vidare till lantmäteriet. Vi måste titta på om vi ska hålla exakt
samma linje eller om man ska omformulera det”.
I tidningen Åland säger lantrådet dagen därpå; ”vill inte ta ställning till om
de åländska kartnamnen ska vara enbart på svenska eller både på svenska
och finska, har ingen egen åsikt. Igår rådde det lite förvirring om den tidigare landskapsregeringens linje men idag har vi fått svar från lantmäteriverket så nu kommer frågan upp på vårt bord”. Nuvarande regering har
känt till frågan om ortsnamn men inte i detalj synat innehållet.”
Så, trots den här redogörelsen, trots det som har varit landskapsregeringens linje så har lantrådet varit hit och dit i frågan.
Talmannen
Tiden är ute!
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Lantrådet Camilla Gunell

Tack för det. Vad gäller den politiska linjen så har vi redogjort för den i redogörelsen som kom till lagtinget. Där står det att det ska vara enbart på
svenska. Utöver det har landskapsregeringen inte fattat några beslut i den här
frågan. Vi har heller inte intagit någon ny position. Den här linjen gäller.
Jag tycker att det blev ett onödigt rabalder i tidningarna om det här. Det
var ju förstås olyckligt att informationen från myndigheten korrigerades och
korrigerades igen. Det är viktigt att information från myndigheten till media
är korrekt. Jag hoppas att det inte ska ske i framtiden.
Svaret från lantmäteriverket kom precis i dagarna efter den här diskussionen. Det gav landskapsregeringen anledning att ta upp frågan till diskussion. Tidigare har inte i den här frågan varit på det sättet aktuell utan den har
hanterats i enlighet med de system som vi har haft på tjänstemannanivå.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Jag tycker ändå att det mest anmärkningsvärda är att högsta chefen,
lantrådet, vacklar hit och dit i en så här viktig fråga. Det är verkligt förvånande att lantrådet inte är säkrare på de här frågorna än vad hon nu har uppvisat i tidningspressen. Lantrådet har givit olika svar trots att landskapsregeringen den 1 mars antog en redogörelse där linjen var klar. Då måste man ju
ändå ha diskuterarat det i landskapsregeringen. Man måste ha bestämt att
den här linjen ska vi ha. Ändå går lantrådet ut i tidningen några veckor senare och säger; ”nej, jag vet inte, jag har ingen egen åsikt, det finns ingen
linje, vi kanske ska ompröva”. Nog blir vi förvirrade.
Jag kan i alla fall konstatera, efter den redogörelse som nu har kommit, att
lantrådet har gjort en ordentlig pudel i den här frågan, egentligen två. Först
gjorde lantrådet en pudel efter redogörelsen och hade en annan åsikt och nu
är lantrådet tillbaka på den ursprungliga linjen, den linje som har diskuterarats och kommits överens om i regeringen den 1 mars.
Jag förväntar mig att lantrådet ska ha en större säkerhet i frågorna som är
viktiga för Ålands självstyrelse. De grundläggande självstyrelsefrågorna ska
vara mer tydliga. Klara besked vad som gäller måste ges från lantrådet.
Lantrådet Camilla Gunell

Jag sätter en stor ära i att vara både en tydlig och demokratisk ledare av
Ålands landskapsregering. För mig var det viktigt att diskutera frågorna tillsammans med regeringen i sin helhet. Jag tror att det är väldigt viktigt att
inte media sätter agendan för landskapsregeringens arbete, utan det gör regeringen själv. Jag önskar att den här frågan ska gå vidare på det sättet också,
förutom i arbetet gentemot lantmäteriverket och eventuellt i diskussioner
med regeringen, så att vi tar ett större grepp om helheten och också lyfter upp
Åland som ett statistikland, hur Åland och namnet Åland används i marknadsföringen gentemot världen, hur vi säljer produkter från Åland och destinationen Åland osv.
Språkpolitiken kommer vi att ägna stor uppmärksamhet efter en omformning av språkrådet. Jag har för avsikt att leda språkrådet och ta ett starkare
grepp om språkfrågorna framöver. Det blir en expertresurs som finns under
lantrådet och regeringskansliet. Tack.

227

Talmannen
Landskapsregeringen svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Remiss
4

Skattefinansiering av public service radio- och tv-verksamhet
Ltl Mats Perämaas m.fl. åtgärdsmotion (MOT 3/2011-2012)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Diskussion.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Vi som har skrivit den här motionen och undertecknat den anser
givetvis att den ska genomföras. Jag ska försöka motivera mig också verbalt
under denna debatt.
Vi vill att public service radio- och TV-verksamheten ska skattefinansieras i
form av en avgift. Vi anser att systemet att uppbära TV-licenser, att kontrollanter besöker hushållen, känns föråldrat, vilket vi säger i motionen också.
Det känns inte människovärdigt att kontrollanter ska besöka människor för
att se om man har en TV eller inte. Då gäller det att hitta ett bättre finansieringssystem.
Vi är fullt medvetna om det förslag om en mediaavgift som lades rätt så nyligen i form av ett meddelande.
Nu har situationen blivit den att det kan finnas en möjlighet i samarbete
med riksmyndigheterna att lösa det på ett annat sätt, via skatten.
Ett politiskt beslut finns på rikshåll om att man ska gå in för att i skatten
uppbära en mediaavgift för att finansiera deras public service verksamhet. Vi
som har skrivit under motionen menar att det torde kunna finnas möjligheter
att komma överens med riksmyndigheterna om att samma skulle ske här på
Åland också. Behörighetsfördelningen finns helt klart där så man måste troligtvis komma överens om det via en överenskommelseförordning.
Jag vet att några politiker har sagt att vi kommer med ett förslag som följer
det som man gör på rikshåll. Visst, det erkänner vi öppet och ärligt. Det är
inget fel i det. Vi anser att det är ett bra sätt att uppbära de medel som krävs
för att finansiera den här verksamheten. När vi inte har behörigheten över
beskattningen som krävs för att man ska kunna göra det på det här sättet så
är det god självstyrelsepolitik att försöka samarbeta i sådana här frågor.
Det krävs förmodligen en överenskommelseförordning för att man också
ska kunna uppbära den här skatten på Åland, förmodligen landskapslagstiftning därutöver också.
Vi menar att nivån på den här skatten bör diskuteras. Vi vet att TVlicensavgiften på rikshåll är högre än vad den är på Åland idag. Den torde
vara 252 euro i riket och 220 euro här. Det finns förstås anledning att diskutera om nivå kunde vara lägre för skatten här på Åland, speciellt med tanke
på att det torde vara allmän känd kunskap att betalningsivern vad gäller TVlicenserna här på Åland är lägre än vad den är på rikshåll. Det här antyder
också att skatten kunde vara något lägre här när systemet är igång eftersom vi
då når en större andel av befolkningen som betalar för den här verksamheten.
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Skatterna uppbärs ju på det sätt som de uppbärs. Staten ser ju till att få in
sina skatter.
Därutöver krävs det också en lagstiftning om en fond dit man kanaliserar
de influtna skattemedlen. Det krävs en fond som reglerar hur och på vilket
sätt man använder de influtna medlen. Syftet ska vara att public service verksamheten och dess oberoende ska tryggas.
Med detta och med det står i motionen så ber vi att lagtinget uppmanar
landskapsregeringen att vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder i syfte att
uppbära en avgift via beskattningen även på Åland för att finansiera radiooch TV-verksamheten och att förhandla med riksmyndigheterna om att med
stöd av en överenskommelseförordning uppbära denna avgift i samband med
beskattningen. Tack.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Det är en intressant tanke som har blivit klarsynt helt plötsligt
från liberalernas håll och som ltl Mats Perämaa här framför.
Redan i november 2010 lämnade obunden samling, genom Danne
Sundman, in en lagtingsmotion angående avskaffande av TV-avgiften
och där han istället föreslog en form av landskapsskatt som grund. Hur
kommer det sig att liberalerna som då satt i regeringsställning, och hade
möjligt att införa det här, inte valde att göra det då? Hur kommer det sig
nu helt plötsligt att man har fått klarsynthet?
Ltl Mats Perämaa, replik

Klarsyntheten har funnits redan långt före november 2011, vill jag
hävda. Men instrumentet landskapsskatt var inte något som vi var beredda att öppna. Vi kände inte att landskapet befann sig i den situation
att vi ska börja använda oss av det instrumentet, förutom via kommunalskatten som vi via den finländska behörigheten får betala. Vi kände
oss inte beredda till det. Det skulle ha inneburit en betydligt mera komplicerad förhandlingssituation med skattemyndigheterna om själva
uppbörden och kostnaderna för uppbörden om man hade infört ett helt
nytt system. Det är komplicerat med skattelagstiftning. Vi var inte beredda att ta det steget.
Man kan kalla det för att åka snålskjuts på det här rikssystemet. Men
vi tycker ändå att det är god självstyrelsepolitik att göra det just nu.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Skillnaden mellan nu och då så det som vi tycker att landskapsregeringen behöver titta på och vara försiktig med är att bara för att det
nu går via ett beskattningssystem från Finland så är det viktigt att den
behörighet som Åland ändå har, självstyrelsen på radio- och tv-sidan,
inte blir fastbunden och cementerad i en lösning som man gör i samband med det här. Det är väldigt viktigt att man ser på behörighetsfrågan också. Utrymme ska fortfarande finnas för att utnyttja självstyrelsepolitiken i det här.
Jag tror att landskapsregeringen har alla dörrar öppna och kommer
att fatta ett klokt beslut i den här frågan. Jag vill inte föregå deras behandling.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag uppfattar ändå som att de obundna, via Mika Nordberg,
tycker att den här tanken är intressant och att den är värd att jobba vidare på. Det är ju det som är vårt mål.
Givetvis ska vi inte gå in i ett system som på något vis överlåter behörigheten till riksmyndigheterna. Det gör det ju de facto inte på det här
sättet när man gör det via en överenskommelseförordning. För det är ju
det formella sättet att hantera olika uppgifter åt varandra. Överenskommelseförordningsvägen kan ju återtas när som helst.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Det är ett bra socialdemokratiskt förslag som kom från
Helsingfors. Jag förstår att regeringen här jobbar med det så det är väl
lite att slå in öppna dörrar med den här motionen.
Eftersom liberalerna för någon slags mediapolitik så skulle jag vilja
veta vad man ska finansiera med pengarna i fonden? Är det bara verksamheten, driften i public service bolagen? Hur blir det med hela infrastrukturen?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Socialdemokratiskt förslag eller inte, det är möjligt att förslaget har väckts av socialdemokraterna på rikshåll. Att slå in öppna gör
man ju absolut inte med tanke på att vi i oppositionen inte vet vad regeringen sysslar med i de här frågorna. Vi har inte haft den blekaste aning
om det här är något som man jobbar med.
Regeringen säger i varje fråga att allt ska lösas i den kommande tillläggsbudgeten, möjligen också den här frågan.
Vi är ett parti som vill föra en bra politik för ålänningarna. Då tyckte
vi att den här frågan ska föras till lagtinget för diskussion.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Nej inte mig emot, jag diskuterar gärna det här. Jag
har begärt anförande.
Men det skulle vara bra med ett klargörande, vad ska de fonderade
pengarna användas till? Är det bara för att finansiera Ålands radio och
TV? Eller vad vill liberalerna? Vad för man för mediapolitik?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Utgångspunkten bör vara att man helst finansierar allting
med mediaavgiften. Men det blir en något svår fråga att svara på eftersom man inte med säkerhet kan säga vilka investeringar som krävs i
infrastrukturen framöver, säkerligen stora men det är osäkert hur stora.
Vi i lagtinget och andra sakkunniga bör ta en ordentlig diskussion om
huruvida dagens teknik av luftburna utsändningar ska användas i framtiden.
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Fonden bör få en så stabil finansiell bas så att den egentligen ska
kunna täcka allt. Det är ju först då som man når oberoendet som vi eftersträvar. Men det finns saker att diskutera där.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag i min grupp och särskilt nuvarande näringsminister
Karlström har under hela 2000-talet talat, delvis för döva öron ibland,
för att vi borde ta den här otillbörliga licensavgiften, som vi driver in
idag, via budgeten. Avgiften är otillbörlig på det sättet att både stor och
liten medborgare betalar samma avgift oberoende av familjestorlek. Det
här har vi diskuterat många gånger. Den avgift som vi uppbär används
till 90 procent till radiosändningar och radioproduktion.
Problemet i samband med det här förslaget, och den åtgärd som man
har gjort i riket, är att man är beredd att avhända sig politiken inom
åländsk behörighet. Jag har åtminstone tänkt att man ska kunna göra
ett bättre system än vad man har i riket. Nu föreslås med en överenskommelseförordning att vi ska följa rikets politik. Ser inte liberalerna
det som ett litet självstyrelsepolitiskt problem?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Givetvis har vi diskuterat den aspekten och den bör ju vägas
in. Men som jag sade här tidigare så en överenskommelseförordning kan
man återta om man skulle tycka att något går fel. Sedan har vi försökt
fundera på vad som kan gå fel. Sammantaget har vi gjort bedömningen
att man dels slipper kontrollanterna, och det sättet att uppbära licenserna, och man vinner på att få en fungerande skatteuppbörd eftersom det
finns ett system som redan fungerar. Vi menar att fördelarna ändå överväger eventuella nackdelar.
Vi menar att det absolut ska ingå att vi ska kunna införa en annan
skatteavgiftspolitik än vad man går in för på rikshåll. Vi vill inte ta deras
system rakt av, utan vi vill ha rätten att diskutera och sätta avgifterna
såsom det passar bäst för oss här på Åland.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det är en viktig, intressant och väsentlig fråga hur vi ska
förfara i det här sammanhanget. Jag vet att regeringen jobbar med frågan. På det sättet är det på gång.
I riket avser man med den här beskattningen att finansiera ungefär 75
procent till TV-produktion och TV-utsändningar och till 25-30 procent
radioverksamhet. Medan vi här på Åland finansierar 90 procent radioverksamhet och 5 eller 10 procent rörliga bilder. Därför är det viktigt hur
man sedan använder de här pengarna på Åland, om det blir samma volym per capita som vi får in, så att vi kanske ges möjlighet här att ration-
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alisera verksamheten och bredda användningen av pengarna även till
annat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Man kan inte annat säga än att det där är frågeställningar
som i det skedet när vi lämnade in den här motionen inte till hundra
procent till alla delar var färdigt uttänkta. Det är ju det som debatten ska
vara till för. Vi har inte exakt svar på alla frågor. Det finns skäl att väga
in mycket av det här.
Min lagtingskollega Asumaa kommer senare att visa ett räkneexempel
på hur man kunde beskatta ålänningarna och hur det kan slå för att nå
ungefär den finansiering som vi har i dagens läge. Man kommer att stöta
på många sådana här frågor sedan i samband med att man ska ta beslut
om lagstiftningen, speciellt om fonden som ska trygga verksamheten och
verksamhetens oberoende.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Harry Jansson

Tack, talman! Slutorden från ltl Perämaa anger att vi ska höra ltl Asumaa om
den finansiella sidan. Jag borde kanske ha kommit efter ltl Asumaa så skulle
vi ha fått en helhetsbild av de liberala tankarna i denna motion.
Den liberala gruppen har tagit ett operativt igen. Det är ju positivt att vi
kan diskutera den här typen av frågeställning på förhand. Vi kan kalla det här
för en form av förhandsremiss av det som komma skall, en reaktion från
landskapsregeringens sida om hur public service ska finansieras på Åland.
Vi som har jobbat med de här frågorna på senare år minns att landskapsregeringens, centerns och liberalernas, åsikter var att vi inte skulle ha någon
landskapsskatt för att finansiera public service, utan en public service avgift,
som vi valde att kalla det. Tanken var att alla betalar, frånsett vissa sociala
undantag av socialpolitiska skäl. Tanken var att den avgiften skulle finansiera
allt; driften, alla behövliga investeringar och även de upphovsrättsliga delarna som köp av TV från svensk sida.
När vi tittar på den här motionen så kan jag hålla med ltl Perämaa. Den
kanske inte är helt genomtänkt till alla delar. Jag tycker, i likhet med ltl
Nordberg, att det i alla fall borde ha funnits en antydan till oro vad det kan
innebära för åländsk behörighet.
Vi har nog en situation där jag utgår ifrån att finansministeriet i Helsingfors kommer att resonera att det här inte är åländsk behörighet överhuvudtaget, det här är då en skattefråga och ska hanteras som sådan och sedan
stämmer det att Åland har behörigheten över post och tele. Men här är det
staten som bestämmer om finansieringsformer.
Det kunde ha funnits en antydan att den liberala gruppen i alla fall är oroliga för det här scenariot.
Det här är naturligtvis något som vi ska motverka. Infrastrukturminister
Thörnroos har besökt ministerkollegan Kiuru i Helsingfors och påbörjat diskussionerna hur man ska hantera det här. Jag ser framför mig ett läge där vi
nog kanske från åländsk sida kommer att tvingas utfärda en landskapslag,
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där vi med stöd av 19 § 3 i självstyrelselagen tar in skattedelen i lagpaketet för
att med hjälp av högsta domstolen få ett klarläggande att vi har rätt att reglera ett område som vi har behörighet över även vad gäller finansieringen av
densamma. Det här är mera min privata spekulation och ingenting som centergruppen har diskuterat desto mera. Men när man hör att även andra ledamöter här i salen kanske inte har tänkt igenom hela frågan i sin helhet så
kanske det är fritt att spekulera.
När det gäller själva skrivningarna motionen så hoppas liberalerna att vi
ska kunna ha en avvikande avgiftsnivå, att det skulle vara lägre skatter. Vi
skulle då lyckas få finansministeriet, skattestyrelsen gå med på att det för
åländsk del tillämpas annorlunda skattesatser. Med tanke på vad vi betalar
för de åländska kommunalskatteavdragen, ungefär 250 0000 per år för bara
de små justeringarna, så är frågan vad prislappen blir för den här typen av
avvikelser?
Sedan skriver liberalerna att man hoppas att det skulle bli en lägre avgift
än vad som uppbärs via skatten i Finland efter att det här har trätt ikraft. Nu
vet jag på basen förhandsdiskussionerna att den finska modellen kommer att
leda till en avsevärd sänkning av den avgift som ett hushåll betalar, i runda
tal från 244 euro ner till ungefär 150 euro. Liberalerna vill också gå under 150
euro per hushåll. Kanske ltl Asumaa kommer att förklara det här via sitt räkneexempel, att alla är med och betalar även om man undantar pensionärer
och sådana som har en inkomst som understiger t.ex. beloppet i statsskatten
och är befriade från skatt överhuvudtaget. Det återstår att se hur man från liberalernas sida kommer att argumentera.
Det tredje är detta med företagen. Det kunde kanske ha funnits en antydan
om att man funderar på hur man här på Åland ska ha skatterna i våra företag
ordnade. Jag tror inte att den modell som man diskuterar på rikssidan passar
in i det småskaliga åländska samhället. Det handlar om avgiftsnivåer på över
300 respektive 600 euro per företag. Om vi tänker på hur många som på
Åland klassas som företagare, ungefär 2 200 i dagsläget, så har vi nog även
här en fråga som kräver en viss analys.
Till min glädje hörde jag att det inte är finans- och näringsutskottet utan
lag- och kulturutskottet som kommer att få ta itu med den här motionen. Det
är ett trevligt undantag från det som är normal ordning.
Det som talar för den liberala motionen är kostnaderna för ett eget system.
Om vi väljer att skapa något eget så kostar det alltid en hel del. Det är klart att
ett system där vi både räddar behörigheten och får ett system som vi anser att
svarar mot vårt behov av totalfinansiering så är det naturligtvis frestande att
hoppa på det finska tåget i det här fallet.
Jag tror att det kommer att krävas en hel del arbete från allas sida för att
också den här frågan ska sluta på ett lyckligt sätt. För det kommer att dyka
upp vissa minor på vägen som vi tillsammans får se till att inte briserar. Tack,
talman.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Gällande företagarnas avgifter så tror jag att kollegan
Asumaa kommer att redogöra för åtminstone vårt räkneexempel.
Jag ska försöka svara på några andra frågor. Kostnaden för uppbörden, javisst, har man avvikelser från det finska systemet så kan det kosta
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något mera. Men redan att vi går in i det här systemet där riket uppbär
skatten av de finländska invånare och inte av oss, vilket borde ske om vi
inte gör något i det här, betyder ju en avvikelse sig, så har vi resonerat.
Man borde kunna diskutera om vi ska vara med i uppbördssystemet,
även om avgifterna är något annat så ska de i princip kunna ta ut sig
själva. En sådan tanke har vi haft. Det kanske vore skrämmande att staten avser att börja ta upp den här skatten på Åland ändå. Då blir allt
detta en klumpsummefråga. Jag får återkomma till det.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Det gläder mig att den liberala gruppen har funderat i de
här banorna. Det här är en sida som verkligen måste penetreras för att
se hur vi kan hantera den frågan. Vi får återkomma efter att vi har hört
ltl Asumaa berätta mera om ekonomin.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vi har idag ingenting som skulle ge oss uppfattningen att
staten också på Åland ska kunna uppbära den här skatten utan att vi är
med på det, för att skatten sedan ska gå in i statskassan eller möjligen in
i en statlig fond. Om det skulle gå åt det hållet så har vi säkert ett problem att tackla.
Vad gäller avgifterna i förslaget på rikshåll så har avgiften satts till
150 per person. Det är inte per hushåll utan det är per person. Maximalt
ska avgiften kunna vara 280 i ett hushåll. Jag tror att ltl Jansson sade att
summan kunde vara 180 euro per hushåll, men så är det inte.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Ja, ltl Perämaa har helt rätt. Det var slarvigt av mig att
prata om hushållen när det uttryckligen handlar om enskilda skattebetalare.
Problemet vad gäller behörighetsfrågan är ju att det är frågan om en
skatt, som vi enligt självstyrelselagen inte per automatik har rätt att anse
att det är vi som uppbär den.
Om vi tittar på hur högsta domstolen har hanterat frågor av skattekaraktär så har man inte direkt varit snäll mot Åland. Man gav oss rätt vad
gällde skogsvårdsavgiften, det var okej att vi reglerade den i och med att
det var åländsk behörighet, men mera utgående ifrån att Ålands skogsvårdsförening var den som allmänt skulle befrämja skogsskötseln i landskapet. Tittar man lite bakåt så finns det vissa problem. Det är nog därför som det kommer att krävas politiska överläggningar här för att verkligen få klarhet. Vi kommer inte att ge oss på den här punkten heller i
fall finansministeriet får sin vilja igenom. Jag utgår ifrån att finansministeriet kommer att hävda att det här är någonting som riksdagen beslutar om.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Tony Asumaa

Fru talman! Då de privata kabel-TV bolagen ute i världen funderar över hur
de ska få folk att betala för helt kommersiella kabel- och satellit-TV kanaler så
funderar vi här på Åland hur vi ska få folk att betala för vår public service
verksamhet.
I landskapslagen om rundradioverksamhet sägs i 5 § 2 mom. gällande TVavgiften: ”För innehav av mottagare betalas en årlig avgift i enlighet med
vad landskapsregeringen närmare bestämmer. Landskapsregeringen har
härvid rätt att bestämma även om befrielse från skyldigheten att betala avgift”.
På Åland har Posten Åland fått i uppdrag av Ålands landskapsregering att
uppbära den s.k. TV-avgiften. I riket är det Kommunikationsverket som samlar in TV-avgifterna till statens televisions- och radiofond och av de medlen
finansieras Rundradion Ab: s verksamhet. Från och med 2013 kallas TVavgiften i riket för YLE-skatt och uppbärs över skattesedeln oberoende om du
äger en TV-mottagare eller inte och kommer att utgöra 0,7 procent av årsinkomsten eller maximalt 140 euro.
Också alla andra nordiska länder och nästan alla västeuropeiska länder tar
ut televisionsavgifter som används till att finansiera offentliga radio- och televisionstjänster.
Dagens TV-avgift på 220 euro per år är påtvingande för varje hushåll, som
har en licenspliktig TV-mottagare i hemmet. TV-avgiften kan indrivas utan en
dom eller ett utslag och vid utsökning debiteras en dubbel dröjsmålsavgift på
10,00 euro. Genom att den så kallade TV-avgiften är påtvingande så måste
den redan idag beaktas som en skatt och inte som en avgift.
Vad är då en licenspliktig mottagare och vad är den exakta definitionen på
vad en licenspliktig TV-mottagare är? Ska jag exempelvis betala TV-avgift om
jag har en Iphone, Ipad eller bärbar dator hemma där jag kan se TV eller
lyssna på Ålands Radio?
Enligt lagen om rundradioverksamhet 1 a§ är svaret ja, precis som ltl
Sundback konstaterade här. För alla dessa kan ta emot ljud och bild som
sänds offentligt. Men definitionen blir ändå svår att bestämma och ännu svårare blir det att övervaka om vi verkligen har dylika apparater hemma.
Förutom att systemet med TV-licens är en mycket ineffektiv metod att finansiera public service verksamheten med, så är det även ett ingrepp i vår
personliga integritet. För vilka andra fakturor på Åland drivs in genom att
personer springer från dörr till dörr och undrar varför du inte betalt din TVavgift då du ligger i soffan i dina mjukisbyxor och ser på “Bonde söker fru”?
Mig veterligen inga andra fakturor.
Genom att den så kallade TV-avgiften redan idag, enligt min mening, kan
betraktas som en skatt föreslår vi liberaler i vår åtgärdsmotion att den i framtiden tas in över skattesedeln så att flera är med och betalar den lagstadgade
public service verksamheten. Skatten kan med fördel döpas om till mediaskatt för att mera rättvist beskriva vad den handlar om. Sedan spelar det ingen
roll om man lyssnar på “Firarmix” på Ålands Radio, ser på “Så ska det låta”
på SVT eller läser Åland radio och TV:s nyheter på nätet.
Vi sade att mediaskatten i riket var 0,7 procent at årsinkomsten. Mediaskatten på Åland kunde basera sig på exempelvis 0,3 procent av den totala be235

skattningsbara årsinkomsten för privatpersoner. Mediaskatten kunde vara
minst 20 euro och högst 110 euro per person. Personer under 18 år och personer med en årsinkomst under 10 000 euro skulle befrias helt från mediaskatten. 110 euro per person skulle betyda att TV-avgiften för något hushåll
med två vuxna med en årsinkomst på 40 000 euro eller mera skulle vara den
samma som idag. Det betyder att 30 procent skulle ha samma avgift som
idag, men däremot skulle det nya systemet sänka TV-avgiften för 70 procent
av ålänningarna.
Enligt dessa kriterier ovan skulle vi på Åland ha 21 500 privatpersoner som
skulle falla över 10 000 euro per årsbasis och som skulle vara mede och betala denna mediaskatt och som skulle inbringa ca 1,7 miljoner euro till landskapets kassa. Dryga 6 000 personer skulle vara befriade från skatten på
grund av ålder eller inkomstnivå. Det tycker vi att skulle vara ganska rättvist.
Vi vet idag att det är budgeterat 2, 3 miljoner i landskapets budget och dividerar vi det med 220 så blir det 10 500 euro. Med ett sådant räkneexempel
kan vi ha knappa 11 000 som betalar idag. Med den här metoden skulle vi få
10 000 personer till som betalar den här lagliga verksamheten.
För företagen kunde mediaskatten variera från maximala för privatpersoner 110 euro och till 500 euro beroende på antalet anställda i bolaget. Vi har 2
500 åländska företag på Åland med varierande personer anställda och det här
skulle inbringa ungefär 350 000 euro i mediaskatter.
Totalt skulle mediaskatt eller mediaavgift inbringa 2,1 miljoner euro åt
landskapet på årsbasis för att finansiera vår lagstadgade public service verksamhet. Noteras kan att landskapet i årets budget räknar med 2,3 miljoner
euro för public service verksamheten. Tack, fru talman!
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Man får väl tacka socialdemokraterna i riket för att vi nu kommer i rörelse i den här frågan. Det är lite skärgårdstrafiken över den här mediapolitiken. Det har stått och stampat på stället i många år. Jag har nästan
en lika stor hög med mediapolitiska utredningar som skärgårdstrafikutredningar.
Fokus har väldigt mycket varit på avgiften. Den är ju central för den har
burits upp på ett litet ovanligt sätt och det syftet har varit att garantera public
services radios redaktionella oberoende.
Rikets förslag tillkommer i ett medialandskap som ser helt annorlunda ut
än vårt. Vi ligger obönhörligen nu rent tekniskt långt efter både Sverige och
Finland och det tycks inte någon vara så intresserad av att prata om. Man säljer stora dyra HD-apparater, men kvaliteten på de digitala sändningarna som
kommer ut är dålig. Vi har inte klargjort skillnaden mellan public producentansvar och de som äger sändningsutrustningen. De privata producenterna på
den här marknaden sitter ibland i händerna på Ålands radios direktion och
ibland på VD:ns.
Det är kanske populärt att prata om avgiften, men det är nog inte att ta sitt
mediapolitiska ansvar att stanna här.
Det är ju underhållande med de här räknenissarna som stiger upp i de ena
och andra frågorna. Men vad ska det finansieras? Ska den nya infrastrukturen finansieras till hundra procent med skattemedel? Ska den fortsätt236

ningsvis sitta i händerna i direktionen för Radio Åland och TV? Är det detta
som majoriteten vill ha? Det vill inte vi ha.
I snart decennier har vi krävt att man måste separera sändningsutrustningen från produktionsbolaget. Det är förvånande att ett borgerligt majoritetslagting år ut och år in fortsätter med den här Sovjetmodellen. Den finns ju
inte i Sovjet längre heller. Det skulle vara på tiden att höja blicken lite och
fundera hur vi ska ha det. Särskilj, för det första, på de här två sakerna. Skaffa
ett mediaråd som har kunskap och som kan säga hur vi ska utveckla den här
infrastrukturen. Sedan kan vi börja fundera hur det ska finansieras. Om vi
ska göra som det liberala förslaget så då blir det knappast mera cash i den här
kassan utan då ska det till skattemedel och varifrån ska de tas? Ja, tydligen
inte från skärgårdstrafiken och inte från något annat heller.
Fru talman! Visst är det kul med den här motionen. Men det är lite som
den förra diskussionen, att påta i en detalj i ett stort politikområde.
Det blir antagligen så att vi får samma system som i riket. Jag tycker att
beredningen måste klara av behörighetsfrågorna. För avviker vi så kommer
inte skatteverket att syssla med välgörenhet för Ålands del, utan vi får betala
för den avvikelsen och det blir inte billigt, säkert ett par hundra tusen. Är det
detta som vi ska sätta pengarna på? Det tror inte jag.
Riksmodellen är ändå ganska hyfsad och den kommer att leda till att de
flesta får lägre avgift än idag. Dessutom är det en viss progressivitet inbyggd
som är ganska intressant och ovanlig. Det kommer åtminstone att ge lite
mera pengar än vad vi idag lyckas dra in med licenssystemet. Det är klart att
den tiden är nu förbi. Det här är nog det moderna sättet, inte för att licenssystemet kanske var så hemskt tokigt, för det garanterade faktiskt det redaktionella oberoendet.
TV-mottagare idag är ett förlegat begrepp. Man kan ju titta på TV på alla
möjliga sorters apparater. Snart har man väl klockor som man kan på TV i
och göra allt möjligt med. Det där kan inte längre vara utgångspunkten för att
man ska bära upp en avgift.
I motionen talas det om att det är ett modernt sätt att finansiera public
service radio och TV-verksamhet. Men det begreppet behöver nog kanske utvidgas. Det finns ju idag alla möjliga sändare.
Fru talman! Detta med fonden är ett liberalt förslag som man har fört fram
långt tillbaka inom mediaprogram. Det är så som man har det i riket. Licenspengarna har gått in i en fond. Det är för att trygga att de inte ska användas
för något annat. Jag vet inte om det är nödvändigt här i landskapet. Men det
kan hända att det ändå är en överdriven byråkratisering. Måste man ha det
på det sättet? Man kommer väl att kunna se vad mediaavgiften inbringar.
Okej, det här blir säkert bra och intressant. Men på sikt är inte detta det
stora problemet, utan hur och vilka infrastrukturella satsningar ska göras för
att ålänningarna optimalt ska kunna använda de här apparaterna som de köper? Det är liksom vår skyldighet att se till att det finns en sådan infrastruktur. Det verkar som ingen skulle ha politiskt grepp om det där.
Vi har från vår sida sagt att man nu ska inrätta mediarådet som kan samla
människor som har den här kunskapen för att man ska få en viss vägledning.
Det är också regeringens sak att bestämma vilket public serviceutbudet ska
vara. Vad ska man få för skattepengarna? Är det Karlströms radio eller ska
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det inte vara med? Eller ska det vara något av de internationella TVprogrammen eller inte? Ska det vara enbart public service, grundutbud? Det
är regeringens sak att bestämma, inte är det Ålands radio. Ålands radio är en
aktör, inte ett ministerium för de här frågorna. Tack, fru talman.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Separera distribution och produktion är ett ämne som har
diskuterats många gånger och jag har uppenbarligen samma uppfattning som ltl Sundback. Separationen bör ske.
Tittar man i budgeten för 2012 så finns det utrymme för att göra just
detta. Vill man lämna Sovjet så är det väl bara för ltl Sundback att gå in
på ett fyrpartimöte och be landskapsregeringen verkställa budgeten.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det hjälper säkert kanske i viss mån. Men det krävs nog en lite större
samling. Ltl Perämaa gjorde nog inte ett dyft för det där. Det finns flera
lagtingsbeslut före ltl Perämaa var född, tänkte jag säga men i alla fall,
före han kom in i lagtinget, att den här separationen ska göras. Men det
finns inte politiker och tjänstemän som har kunskap, utan man skyfflar
över allt på Ålands radio och behandlar dem som ett ministerium i de
här frågorna och det är de inte. Det är ett grovt systemfel. Men jag tackar för stödet.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Nu befinner sig ltl Barbro Sundback i den glada situationen
att hon är en del av landskapsregeringen. 21 man, majoriteten stöder
landskapsregeringen och man har tagit budgeten och alla tycker förmodligen lika. Att stå däruppe och försöka få över skulden på de övriga
29 här i lagtinget, att det är deras fel att det här inte blir gjort, det är ju
speciellt. Det gäller att se till att hålla rätt människor i öronen och se till
att de verkställer det som alla är överens om att man ska göra. Det uppdraget och den skyldigheten har ltl Sundback precis lika mycket någon
annan.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jag brukar inte hålla folk i öronen. Jag vet inte hur ltl
Perämaa gör när han håller folk i öronen, han kanske kan visa på några
av sina partikamrater här så får vi se om det har effekt på den här frågan.
Den här frågan kan jag uppriktigt sagt säga, och gå till källorna, att
jag har drivit säkert i 15 år, oberoende av vilka regeringar som har suttit
vid makten och kommit och gått. Om jag skulle säga att ltl Perämaas inlägg var förvånande skulle jag ljuga och det ska man inte göra i lagtinget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Den här frågan har flera dimensioner som redan har nämnts här
i debatten. Jag kommer närmast att beröra den skattetekniska sidan i det här
anförandet.
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Jag vill ändå börja med att säga att även den här landskapsregeringen jobbar så gott den kan för att uppnå en separation. Om vi sedan lyckas återstår
att se, men det är en klart utstakad linje att produktion och distribution ska
separeras från varandra.
När den här mandatperioden är slut så hoppas jag att vi ska kunna summera den på det sättet att vi har fått en ny lösning på finansieringen men att
vi också har lyckats med det som vi tydligen inte har lyckats under de senaste
15 åren nämligen att hitta ett nytt sätt att arbeta när det gäller produktion och
distribution.
Förslaget som har satt igång den här diskussionen och också föranleder
den här lagmotionen från liberalernas sida är ett förslag som vi har möjlighet
att ge utlåtande över från finansavdelningen. Jag har de facto i min hand ett
sådant utlåtande som vi senast ska ge i morgon om vi ska hålla tidtabellen.
I förslaget från rikssidan har man har konstaterat att man inte kan bära
upp den här avgiften på Åland, så man har undantagit Åland. Det är det riktiga sättet att se det, vilket vi också konstaterar från vår sida.
I det här läget är vi inte i landskapsregeringen mogna att sätta ner foten
och säga att vi ska ha ett exakt likadant system som man har i Finland i övrigt
eller att vi ska ha ett annorlunda system. I vårt utlåtande som vi ger kommer
vi att skapa utrymme och handlingsfrihet för oss att välja den modell som vi
tror att är klokast för Åland. Det kräver lite mera tankearbete och politisk
diskussion inom regeringen och mellan de olika politiska partierna här på
Åland.
Rent konstitutionellt och självstyrelsepolitiskt hanteras lagstiftningen som
man nu lägger fram på ett korrekt sätt från finländsk sida. Sedan är det upp
till oss själva att bestämma om vi sedan vill ha det i en överenskommelseförordning ordnat på samma sätt eller om vi vill lösa det på något helt annat
sätt. Det är en öppen fråga ännu.
Ltl Perämaa sade att allting ska lösa sig i omställningsbudgeten, men då
måste jag göra ledamoten besviken, för den här frågan kommer inte att lösas i
samband med det. Det här är ett separat ärende som kräver lite mera och
längre diskussioner.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det som jag sade också tilläggsbudgeten var en glad ironi,
om vi ser det på det viset. Jag hade inte förväntat mig att den här lagstiftningen skulle komma i samband med den heller.
Hur ser vicelantrådet på det resonemang som vi har fört här om de
eventuella kostnaderna för att ha staten att uppbära det här via deras
skattemyndigheter? Nu tycks det vara klart, och det gläder mig, att vi
inte automatiskt är med i det finländska systemet och att skatten inte
automatiskt kan uppbäras här på Åland. Det i sig betyder ju en avvikelse
i rena programvaran för skattemyndigheterna när man uppbär skatten.
Kanske det skulle kunna vara kostnadsneutralt att gå in i ett eget system
med lite andra avgiftsnivåer, som också är en avvikelse.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Naturligtvis blir en spekulation från min sida. Om Åland
skulle välja att gå in i det här systemet i stort sett på samma sätt så tror
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jag inte att själva uppbörden blir en kostnad för Åland för då sker det i
det stora hela. Har vi ett system med flera avvikelser blir det säkert en
diskussion om en kostnad för Åland.
Som en liten kuriosa i sammanhanget, med tanke på hur mycket vi
kämpar från åländsk sida för att få en förändring till stånd när det gäller
avräkningssystemet och vi har tyvärr misslyckats med den frågan de
senaste 15 åren, så kan man konstatera att det borde görs en förändring i
avräkningen om vi ställer oss utanför. För 0,45 kommer fortsättningsvis
att räknas på allt som bärs upp, så vi från åländsk sida skulle få en liten
fördel som vi ställer oss utanför uppbörden.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det där är givetvis intressant. Det tåls att ha med bakom
örat när man funderar på de här sakerna.
Det som vicelantrådet sade betyder väl uppenbarligen också att de
skattemedel som staten avser att uppbära kommer att gå in i statsbudgeten och inte kanaliseras direkt till en statlig fond för den här verksamheten. Är det rätt uppfattat? Det borde innebära det.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Uppenbarligen är det så, eftersom man har kommit in på
klumpsummesystemet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Bästa lagtingsledamöter, mycket har redan sagt i den här diskussionen. Jag tror att det är bra att man har fått ventilera en del av de här
frågorna på nytt.
Det är viktigt att konstatera att innan man till fullo bestämmer sig för hur
finansieringen ska se ut bör man också ha någon slags klarhet i hur man ser
på olika begrepp på det här området. Det mest centrala är public service begreppet. Vad ska public service begreppet innefatta innehållsmässigt och omfattningsmässigt? Hur ska man få det att fungera på ett bra sätt i förhållande
till den privata marknaden?
I regeringsprogrammet skriver den här regeringen att man ska gå genom
det mediapolitiska program som togs under förra perioden och förnya det. I
samband med det ska man också hitta lösningar på finansieringen. Det är
precis på det sätt som landskapsregeringen nu jobbar. Som vicelantrådet redogjorde för så ser man nu till att bevaka det som händer på den finska sidan.
Det finns ett väldigt stort behov av att se till att man inte släpper iväg behörigheten på det här området till någon annan att besluta om. Jag har uppfattat diskussionen som att vi är överens om det här i salen att vi ska hitta vägar
framåt för att kunna få en vettig finansiering.
Vi sade alla under diskussionen som var kring TV-avgifter i slutet av förra
perioden att det inte var lätt att skapa en rättvis TV-avgift så länge den är
formad som nu, däremot skulle en skattefinansieringsmodell eller finansiering över budgeten vara mer rättvis.
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Innan man klart kan säga vad vi ska välja så behöver man ha de här begreppen klara för sig. Det händer väldigt mycket omkring oss i det här sammanhanget.
I det mediapolitiska programmet som landskapsregeringen lade senast så
fördes exemplet Danmark in i diskussionen. I Danmark har man börjat fundera på public service på ett lite annorlunda sätt än vad man har gjort hittills.
Från samhällets sida hittar man samarbeten också med privata aktörer som
får i uppdrag att sköta delar av public service uppdraget. Det handlar om hur
vi ska fördela pengarna som finns för public service.
Hur man får teknikutvecklingen att fungera ser jag inte som något större
problem. Får man separeringen på plats så tror jag att den kommer att lösa
sig automatiskt. För då blir det detta bolag som får i uppdrag att se till att
man har en sådan teknisk struktur så att man klarar av att möta upp mot de
behov som finns, både från public service bolaget, som kommer att betala för
sin sändning den vägen, men också från de privata. Jag tror att vi kommer att
få fart på den utveckling som det finns behov av ute bland det åländska folket
och bland de som vill producera sändningar till ålänningarna.
Jag tror att det bara finns möjligheter framöver för oss. Man ska inte rusa
fram nu och säga att vi gör på ett enda sätt och det ska vara vägen framåt. Det
behövs lite eftertänksamhet, man behöver titta på de olika möjligheter vi har
och sedan går man vidare och fattar ett beslut.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vi ska ha alla dörrar var öppna, man ska se på olika möjligheter och man ska vara eftertänksam. Vi håller med om allt det.
Det torde väl ändå finnas ett fönster, för att på ett smidigare sätt
kunna komma in och samarbeta med riksmyndigheterna om uppbörden
av skatten och om man kunde förverkliga det nu när saken diskuteras på
rikshåll. Det kanske kan vara svårare om man vill komma med ett eller
två år senare.
Avser kulturministern att eftertänksamheten, som man eftersträvar,
ändå kunde leda till att vi vid nästa årsskifte kunde ha ett samarbete, att
det inte ligger utanför möjligheternas gräns i varje fall?
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Det är helt klart så att det finns innanför möjligheternas
gräns. Däremot vill jag återigen upprepa det som jag sade; bara för att
man nu har valt en modell på finska sidan så ska vi tro att det är den
modell som är den rätta för Åland. Om man inte under de senaste 30
åren har klarat av att fundera ut ett system som man är nöjd med så tror
jag inte att det har att göra med om det tar sex månader eller ett år innan vi är framme.
Däremot håller jag med ltl Perämaa att man naturligtvis inte får försitta den här chansen. Man kanske får vidta sådana mått och steg som
gör att man säkrar upp att man kan komma in senare också.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är mycket arbete som återstår innan man kan ha det
här i hamn i så fall. Eftertänksamheten får gärna i något skede övergå
till praktisk handling också. Det har vi så fall ingenting emot.
Det krävs lagstiftning för fonden om det är detta man vill ha. Vi anser
att det är nödvändig för att trygga oberoendet till public service verksamheten. Därutöver behövs det säkerligen landskapslag, det behövs en
överenskommelseförordning och sedan behövs det framförallt en hel del
tankearbete och noggrannhet i utformningen av vad avgiften ska vara.
Vi förespråkar avvikande avgifter än vad man inför på riksnivå. Ltl
Asumaas räkneexempel var en modell. Man bör fundera väldigt noga
och räkna på vilket utslag och vilken effekt man får.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Vi ska helt självklart ha en avvikande nivå här. Det ser jag
som en självklarhet och det tror jag också att jag sade i mitt inledande
anförande. Men för att man ska veta vilken nivå som man ska lägga sig
på bör man också ha ganska klart för sig vad avgiften ska täcka. Jag tror
att det finns alla möjligheter att få det här ärendet att avancera framåt.
Att bara tro att genom att ta den finska modellen så löser vi allt det
här i framtiden så då tror jag att man gör det enkelt för sig. Då fortsätter
debatten om vad public service är och i hur stor utsträckning vi ska göra
det.
Vi måste i det här fallet också ta i beaktande att vi inte bara har egenproducerad public service. Vi tar också emot public service både för öster och väster, framförallt från väster och där finns också ytterligare frågor. Jag tror också att det finns möjligheter att göra det här i steg. Man
ser till att man inte slår fast dörrar utan man tar sig samtidigt framåt,
alltså inte står stilla utan ta sig framåt men eftertänksamt.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen avslutad. Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och
kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
För kännedom
5

Upphandling av varutransporter till skärgården
Ltl Torsten Sundbloms skriftliga fråga (SF 6/2011-2012)
En skriftlig fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit
emot frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.

6

Extra anslag för kortruttsinvesteringar
Ltl Torsten Sundbloms m.fl. åtgärdsmotion (MOT 4/2011-2012)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 02.04.2012.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 02.04.2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Frågestunden börjar
1

Frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsordningen (F 2/2011-2012)
Till dagens frågestund har följande lagtingsledamöter enligt 35 § i arbetsordningen anmält att de önskar ställa en fråga: Vtm Viveka Eriksson, Axel Jonsson, Katrin Sjögren,
Anders Eriksson, Tony Asumaa, Brage Eklund, Torsten Sundblom, Mats Perämaa, vtm
Gunnar Jansson
Talmannen avgör vem som ges ordet för att ställa en fråga och har rätt att förklara frågestunden avslutad även om alla anmälda frågeställare inte fått tillfälle att framföra
sina frågor.
Vid frågestunden riktar frågeställaren sin fråga till en av de närvarande ministrarna.
Frågan tillsammans med en eventuell motivering får räcka högst en minut. För svaret
på frågan får användas högst två minuter. Sedan frågan besvarats får frågeställaren
yttra sig högst två gånger. Den minister som besvarat frågan har rätt att yttra sig efter
varje sådant anförande. Samtliga dessa anföranden får räcka högst en minut.
Andra lagtingsledamöter och ministrar har inte rätt att uttala sig med anledning av den
ställda frågan. Talmannen har rätt att avbryta diskussionen när hon anser den ställda
frågan tillräckligt belyst.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Jag önskar ställa min fråga till polisminister Lindholm.
Jordförvärvs-, näringsrätts- och hembygdsrättsfrågorna har de senaste
åren varit mycket under lupp. Det finns alltså ett uttalat behov av lagstiftningsåtgärder.
Hur långt har landskapsregeringen kommit när det gäller lagstiftningsarbetet i de här tre frågorna? När kan vi förvänta oss att vi får lagframställningar till lagtinget?
Minister Gun-Mari Lindholm

Tack för den frågan. Det är en bra fråga att ställa så att vi får nå ut med vår
information som vi har för tillfället.
När det gäller de här frågorna så måste man göra ett vägval från den politiska sidan. Vad är det man vill förändra? Vad finns det behov av att ändra?
Man har gjort et politiskt arbete i den parlamentariska kommittén som arbetade med de här frågorna och som skrev en rapport. Den förra landskapsregeringen tog fram vissa förslag till förändringar som inte gick ända i mål. Jag
har läst rapporten här under julledigheten. Jag har för avsikt att ta tag i det
här arbetet så fort som tilläggsbudgeten har kommit i lagtinget. Jag har talat
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med lagberedningens om deras resurser. Det är ett politiskt arbete som ska
till efter tilläggsbudgeten. Målsättningen är att vi åtminstone ska ha någonting kanske i slutet av det här året. Det är ju ett enormt arbete som ska göras.
Det är många lagar, det är mycket tankearbete och det är ett stort arbete som
ska göras, men för den skull ska det inte bli ogjort. Jag hoppas att vi ska
kunna ha någonting i slutet av året.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Det är ett stort arbete. Det gjordes en omfattande beredning under
den förra perioden med det parlamentariska betänkande. Det togs också fram
att lag-PM som fångade upp de viktiga delarna i betänkandet. Det har gjorts
mycket beredning.
Jag kan konstatera att under förra perioden var man väldigt på, från bland
annat obunden samling, om att det här går väldigt snabbt och det här kan
man göra bara i en handvändning och här har vi betänkandet så det är bara
att sätta ner det till pappers. Men nu säger ministern att det behövs mycket
mera tankearbete, det behövs mycket mera politisk beredning och att det
kommer att ta tid. Ska jag uppfatta att det kommer att ta att åtminstone det
här året innan vi kan förvänta oss någon lagframställning?
Minister Gun-Mari Lindholm

Tack, talman! Jag tror det. Det är bättre att jag säger att det tar längre tid än
att jag säger att det kan ligga på ledamöternas bord i höst.
Den tidigare landskapsregeringen har skrivit ett PM och man har tagit
fram olika förslag. Jag har läst dem och jag har uppfattat att den tidigare
landskapsregeringen kanske hade en liten annan målsättning och en annan
riktning än vad tankarna nu är i den här landskapsregeringen. Därför kan
man inte bara ta det rakt av. Vi måste helt enkelt processa de här tankarna i
landskapsregeringen och den tiden har inte funnits just nu. För nu är vi väldigt måna och angelägna om att i omställningsbudgeten skriva och formulera
våra målsättningar för den här perioden som kommer nu. Men så fort den är
färdig så ska vi ta tag i det här och när lagberedningen har möjlighet att
skriva.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Lag-PM:et byggde på den parlamentariska gruppens betänkande
och där fanns alla partier med och där fanns gemensamma målsättningar och
riktningar. Det följdes upp i PM:et. Samtidigt ska man vara medveten om att
det är mycket, mycket politiskt arbete ännu innan man har hela lagen klar,
det vet jag också. Jag tycker att man borde ha kommit igång lite längre med
det arbetet än vad man har gjort nu, just mot bakgrund av hur skyndsamt det
var under den förra perioden och hur man verkligen tryckte på att man inte
gjorde tillräckligt. Och då vill jag påstå att det gjordes ganska mycket, för man
gjorde mycket av grundarbetet.
Nu hoppas jag att ministern får igång den politiska processen så fort som
möjligt för det här är viktiga frågor.
Minister Gun-Mari Lindholm

Jag håller helt med vtm Viveka Eriksson. Jag är helt ense om att det här är
angelägna frågor. Jag hoppas man kan känna sig trygg med att de här frågorna också ligger på mitt bord. Jag hoppas jag har den renommé att jag fak-
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tiskt tycker att de här frågorna är viktiga. Jag ska ta ansvar i de här frågorna.
Så fort tid finns både för det politiska tankearbete och också tid för lagberedningen så kommer vi med de här frågorna. Det ska tydligt framgå vilka frågor
som är viktiga att göra förändringar i och vilka frågor som vi kanske inte gör
några förändringar i alls utan som är bra som de är.
Talmannen
Följande fråga ställs av ltl Anders Eriksson varsågod.
Ltl Anders Eriksson

Talman! Kanske minister Ehn skulle vilja ha vänligheten att göra mig sällskap
här uppe.
Som minister Ehn säkert känner till så var det en omfattande behandling
av landskapslagen om fornminnen här i lagtinget år 2006. 2 § i den lagen är
väldigt tydlig när det gäller att definiera vad fornminnen är. Det som då saknades var hur en registrering skulle gå till på ett korrekt sätt. År 2006 utformades det väldigt tydligt i 2 § hur registreringen ska gå till.
Men ändå, sex år efteråt, så förefaller det som om det skulle vara problem
med att få det här arbetet utfört. Det har varit en lite tragikomisk föreställning stundtals. Det senaste utspelet är inte minister Ehns fel. Det var den
förra regeringen som ansåg att det behövdes någon sorts förordningsfullmakt
för att kunna gå vidare. Det där var ju ett sätt för att få tiden att gå.
Nu finns förordningsfullmakten, nu finns förordningen färdig. Kommer
det att hända någonting nu? Vad händer i så fall?
Minister Johan Ehn

Fru talman! Vi har nu helt och hållet regelverket på plats som ltl Anders Eriksson var inne på. Nu pågår arbetet rent praktiskt med att lägga upp registret. Hur registret ska se ut och vilka uppgifter som ska finnas med är klart.
Nu återstår en viss juridisk bedömning kring hur hörandeprocessen ska gå
vidare när det gäller de situationer där man är oense kring huruvida fornminnen ska föras in eller inte. Det kommer att göras här under vårmånaderna. Enligt tidtabellen så kommer registreringen att vara i det närmaste klart
till årsskiftet, så lång det bara är möjligt utom i de frågor där det kan finnas
oenighet. Så länge har vi också en resurs extra på museibyrån för det här.
Uppgifterna som jag har är att det här arbetet kommer att flyta på från våren
och vara klart till årsskiftet.
Ltl Anders Eriksson

Det som väckte mitt intresse nu var att jag råkade läsa så här på Ålands radios och TV:s hemsida: ” Den registrering av fornminnen som skulle ha börjat vid årsskiftet har fortfarande inte kommit igång. Detta på grund av att
landskapet håller på att reda ut vilka de juridiska konsekvenserna är av
lagändringen”. Kan det verkligen vara så? Jag ser att ministern ruskar på huvudet, så är det inte, men samtidigt sade han nyss själv att man ska se vad de
juridiska effekterna är av det här.
Är det inte igen ett sätt från tjänstemannahåll att fördröja den här processen? Det är ju trots allt, minister Ehn, en ganska enkel sak sist och slutligen. 2
§ är väldigt tydlig utformad. Extra resurser har även varit anställda tidigare,
men ändå kommer man inte någon vart med det här. Jag kan inte begripa
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varför det är på det sättet. Trots att vi byter ministrar så rullar det här på i
samma tröga hjulspår hela tiden. Jag förstår inte varför. Vad är problemet?
Minister Johan Ehn

Fru talman! Jag upplever inte alls att vi rullar på i tröga hjulspår. Vi är på väg
med stadig fart framåt. Som jag sade är det praktiska nu klart.
Det som stod på Ålands radios hemsida var felaktigt när det står att man
ska analysera de juridiska konsekvenserna av lagen, för det behövs inte överhuvudtaget. Nu behöver man på ett bra sätt se till att man får processen kring
själva registreringen så att den inte blir något som efteråt ska kunna attackeras juridisk väg. Tidigare har man sagt att det här har gjorts på fel sätt från tidigare landskapsregeringars sida. Nu ska man då se till att hela det här arbetet är vattentätt. Det enda vi väntar på nu är framförallt direktiv som gäller
hörandeprocessen och exakt hur den ska gå till i ett läge där man anmält avvikande åsikt till det som är registrerat. Det är det enda som återstår, sedan
kan vi börja förverkliga det här fullt ut.
Ltl Anders Eriksson

Det är riktigt, minister Ehn, att det har gjorts fel. Det värsta är att det har
gjorts fel i 20 års tid. Det var verkligen, för sex år sedan, en kraftansträngning
från lagstiftarens håll att få det här på plats en gång för alla. Men tyvärr så
står vi här fortfarande. Vilka är nu de juridiska oklarheterna rent konkret?
Jag har tagit ut förordningen. Jag hoppas att minister Ehn har läst förordningen, man kan faktiskt inte hålla sig för skratt när man tittar på de här fem
påhittade punkterna, det står t.ex. så här i 3 §: ”Typ av fornlämningar; indelningen av olika typer av fornlämningar görs utgående från klassificeringen i 2 § landskapslagen.” Det som man i förordningen ska klarlägga
hänvisar man till 2 §. Det är helt otroligt hur det här ärendet har skötts.
Vad är de juridiska oklarheterna? När kan vi ha det är klart? Kan vi verkligen utgå ifrån att det kommer att hända någonting nu minister Ehn?
Minister Johan Ehn

Fru talman! Jag måste ha varit väldigt otydlig när jag sade att det som återstår att göra är att titta på hur vi ska göra för att få det juridiskt korrekt när
det gäller hörandeprocessen när man har varit oense med det som nu finns
anmält till varje markägare om vad som är ett fornminne eller icke. Det finns
frågetecken kring hur den hörandeprocessen ska gå vidare. Målsättningen
som vi jobbar, efter och som jag är helt övertygad om att vi också kommer att
kunna klara, är att den absoluta största delen av de fornminnen som vi nu har
för registrering kommer att vara klara innan årsskiftet. Det kommer säkert
att finnas sådana fornminnen kvar där det kan finnas åsiktsskillnader mellan
landskapet och markägarna, vilken storlek fornminnen har eller om det ens
är fornminnen. Den absolut största delen kommer att vara registrerad innan
det här året är till ända, det är jag helt övertygad om utgående från de diskussioner som jag har fört med förvaltningen i de här frågorna. Jag har full
förhoppning om att det här kommer att ordna sig.
Talmannen
Nästa fråga ges till ltl Katrin Sjögren, varsågod.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag vill ställa min fråga till kansliminister Lindholm.
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Jag har en kort, koncis och viktig fråga. Det här är egentligen ett delat ansvar mellan minister Karlström och minister Lindholm. Eftersom inte Karlström är här så väljer att ställa frågan till Lindholm. Vi fick uppgifter till lagtinget om att social- och miljöministern inte skulle vara på plats. Det var lite
miss i informationen.
Vi ser vissa oroande tendenser på arbetsmarknaden. Permitteringarna och
ungdomsarbetslösheten ökar och så gör också AMS:s arbetsbörda. Kansliministern är ansvarig för byggnadsbyrån som har hand om lokaler och fastigheter i landskapet. AMS står på bar backe efter sommarsemestrarna. Hur och
när kommer lokalfrågan att lösa sig för AMS?
Minister Gun-Mari Lindholm

Tack talman! Det är en bra fråga. Vi vet att AMS efter sommaren kommer att
vara utan lokaler eftersom fastighetsägaren kommer att använda sig av hela
fastigheten för egen verksamhet.
Vi är tittat på olika alternativ var vi kan hitta lokaler i centrala Mariehamn,
eftersom man anser att AMS är en sådan verksamhet som behöver ligga inom
en närhet av centrala Mariehamn. För det är många, både ungdomar men
även personer som kanske inte är bilburna, som kommer att AMS.
Självstyrelsegården är för liten för att AMS idag skulle kunna flytta in hit.
Det finns mycket funderingar. Det här har ännu inte riktigt satt sig, men man
försöker hitta en lösning. Har vi egna lokaliteter? Var kan vi hyra till en skälig
summa? Vi vet att hyresmarknaden inte heller riktigt är hyresgästens.
Jag vet att minister Fredrik Karlström för tillfället har diskussioner med
olika fastighetsägare.
Ltl Katrin Sjögren

Nej, det är inte en helt lätt fråga. Det är stora och många krav på ändamålsenliga lokaler för AMS. Det är inte bara det att servicen måste ligga centralt och
ha nära anknytning till kollektivtrafiken, lokalerna måste också vara handikappanpassade, ordentligt ljudisolerad och det ska också vara säkert för personalen. När räknar landskapregeringen med att frågan är löst? Kan man ge
besked till AMS i god tid före sommarsemestrarna?
Minister Gun-Mari Lindholm

Jag förlitar mig på att den minister som i första hand ansvarar för det här,
Fredrik Karlström, men också jag, hittar en bra lösning i centrala Mariehamn. Om vi inte har möjlighet att presentera det här inför lagtinget så
kommer det också att förmedlas via media och det kommer absolut att ske
inom kort.
Ltl Katrin Sjögren

Jag tackar för det svaret. Från liberalernas sida utgår vi ifrån att lokalfrågan
för AMS löser sig snabbt på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt.
Talmannen
Följande frågeställare är ltl Axel Jonsson, varsågod.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Jag skulle vilja ställa min fråga till minister Lindholm.
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Ungdomsinflytande är viktigt för demokratiutvecklingen. Själv känner jag
kanske inte några större problem med mitt inflytande. Jag vet att det finns
andra som känner så, de som jag tänker på är 16- och 17- åringarna.
Det har diskuterats här i salen vid flera tillfällen att man skulle gå in för att
sänka rösträttsåldern till 16 år i kommunalvalet. Man skriver i regeringsprogrammet; ”landskapsregeringen utreder förutsättningarna och konsekvenserna av en sänkning av rösträttsålder i kommunalvalet till 16 år”. Hur går
det med detta och var ligger den här utredningen?
Minister Gun-Mari Lindholm

Tack, talman! I den här frågan kan jag inte påminna mig om att vi har tagit
något mått och steg i just för tillfället. Vi har skrivit det i vårt handlingsprogram. Vi kommer att komma till den här frågan i sinom tid. Det kanske inte
är den mest prioriterade frågan för tillfället. Men i lagom god tid inför nästa
val så ska vi åtminstone ha satt ner foten på något håll så man vet vad man
har att förhålla sig till.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Det låter ju betryggande att vi ska få ett besked. Det är en
intressant principiell fråga som absolut tål att funderas på.
Det som bekymrar mig, när jag nylige läste ÅSUB:s sammanställning över
valdeltagande vid senaste val, är att i åldern 22-25 år har valdeltagandet
sjunkit från 40,4 procent till 37,7 procent, i åldern 18-21 år har valdeltagandet sjunkit från 45 procent till ungefär 44 procent och jämfört med det totala
valdeltagandet på 66,9 procent är det en ganska väsentlig skillnad. Ungdomarna fortsätter att rösta dåligt, vilket oroar mig. Jag tror att det här skulle
vara ett jättebra sätt att öka intresset genom att få in ungdomarna tidigare,
inte tvinga dem att skaffa sig en uppfattning i politiken men åtminstone
uppmuntra dem genom att sänka rösträttsåldern. Jag hoppas att minister
Lindholm förstår de här tankarna.
Minister Gun-Mari Lindholm

Tack, talman! Jag förstår absolut det här. Jag började tidigt engagera mig politiskt och i den åldern är man kanske ännu mer villig att verkligen säga vad
man vill. Jag tycker att det är bra och det ska man uppmuntra.
Jag ser också ett annat problem i åldersspannet 18-25 år, då är väldigt
många av våra ungdomar utanför Åland och studerar. Det är väldigt knöligt
att rösta från en annan ort och skicka alla formulär och kuvert hem till Åland.
Det är inte bara att sänka åldersgränsen i kommunalvalet det är också att
hitta ett sätt som är lättare för de som är utanför Åland att kunna rösta på
dem som de vill att ska leda Åland in i framtiden.
Ltl Axel Jonsson

Jag delar absolut de tankarna med minister Lindholm. Det är nog ett verkligt
demokratiproblem egentligen. Jag tror att vi skulle vinna mycket på att också
få ungdomarnas åsikter om den politik som förs här, speciellt från dem som
är ute och studerar och tar del av den senaste kunskapen ute på universitet
och högskolor i Sverige, övriga Europa och hela världen. Jag tror absolut att
det är värt att satsa på. Tekniken har ju möjliggjort helt andra metoder än de
som vi använder oss av idag, att posta brev. Jag är jätteglad om minister
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Lindholm tittar på det också och kommer tillbaka till lagtinget med något
konstruktivt på den punkten.
Minister Gun-Mari Lindholm

Jag lovar att vi ska titta på de här olika frågorna. Sedan om vi hittar lösningar
som är gångbara och möjliga att genomföra är en annan sak. Men det finns
en vilja att förändra och förbättra. Jag tycker det är viktigt att människor som
idag är utanför och studerar och som ska flytta tillbaka till Åland också ska
kunna påverka vem som ska skapa det samhälle som man ska flytta till när
man blir i den åldern att man vill komma hem tillbaka. Det är viktiga frågor.
Tack för att du tog upp den här frågan.
Talmannen
Följande fråga ges till ltl Tony Asumaa, varsågod.
Ltl Tony Asumaa

Jag önskar ställa min fråga till vicelantrådet Roger Nordlund.
Fru talman! Med en aktiv ägarpolitik anses ofta att regeringen stöder tillväxt och sysselsättning och därigenom främjar hela samhällets bästa. Med
hjälp av en aktiv ägarpolitik kan man kontrollera att se över näringsstrukturen och stöda en samhällelig hållbar utveckling, samtidigt som man också
beaktar arbetstagarnas ställning i förändringsprocessen.
I november 2011 antog regeringen i riket nya principer för ägarstyrning i
statliga bolag. Man betonar kraftfullt att bolagen ska handla ansvarsfullt och
framförallt vara transparenta och öppna mot samhället när det gäller rapporteringen, premieringen och den allmänna insynen i verksamheten.
Landskapsregeringen skriver i sitt regeringsprogram under rubriken hållbara finanser; ”tydliga direktiv och principer tas fram för ägarstyrning av
landskapets bolag”.
Vilka är de aktuella ägarpolitiska direktiven till de landskapsägda bolagen
vad gäller transparens och öppenhet i sin verksamhetsrapportering till media
och medborgare?
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Det är precis så som ltl Asumaa säger. De principer som de statliga bolagen arbetar efter ska naturligtvis också i stort sett de bolag, som
landskapet Åland är ägare i, arbeta efter.
Konkret har vi nu ett samarbete med en extern jurist som håller på att utarbeta tydliga ägardirektiv utgående från dagens syn på hur samhälleliga bolag ska skötas. Precis som ltl Asumaas intresse så är det är lagtingets intresse
att ha största möjliga insyn och veta att bolagen fungerar bra, samma målsättning har vi från landskapsregeringen. Det här arbetet pågår. Vi kommer
att redogöra för det inför lagtinget när det är klart. Det är ännu inte helt färdigt skrivet. Arbetet pågår med hjälp av en extern jurist.
Ltl Tony Asumaa

Tack vicelantrådet. Det är roligt att höra att arbetet pågår. Min fråga gällde i
första hand hur den aktuella situationen ser ut nu. Följdfrågan är; hur transparent och öppet anser vicelantrådet att rapporteringen är och har hittills varit från de landskapsägda bolagen?
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Vicelantrådet Roger Nordlund

Om ltl Asumaa tänker på Posten och PAF där vi är ägare så är min uppfattning att transparensen är tillfredställande. I det här sammanhanget måste
man också respektera att de sysslar med affärer. Allt kan man naturligtvis
inte redogöra för inför den stora allmänheten innan man har gjort saker och
ting klart. Vi följer den princip som den föregående landskapsregeringen slog
fast, att bägge bolagen måste också kunna fungera utgående från affärsmässiga principer. Den grundlinjen fortsätter vi för att de ska kunna ha så goda
möjligheter som möjligt att göra ett bra resultat och ge god avkastning till sin
ägare, landskapet och ålänningarna.
Ltl Tony Asumaa

Vicelantrådet nämnde att transparensen och rapporteringen åtminstone har
varit tillfredställande för regeringen, men kanske inte för alla ute i samhället.
Kommer man att nöja sig med den här nivån på öppenhet eller kommer
landskapsregeringens ägardirektiv att kräva ytterligare öppenhet så att också
samhället får ta del av de uppgifter som man anser sig ha rätt att få?
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Jag kan naturligtvis inte exakt säga hur det kommer att se ut. Jag
sade inledningsvis att vi har tagit extern hjälp för att formulera ägardirektiven så modernt och framåtsyftande som möjligt. Samtidigt måste man också
vara medveten om att det här är bolag där vi har tillsatt styrelser som har ett
ansvar att driva bolagen och det finns operativa ledningar. Vi måste också respektera att de, utgående från det uppdrag de har och gällande lagstiftning,
måste kunna få fungera så effektivt som möjligt, naturligtvis utgående från
den lagstiftning som gäller i det här samhället.
Talmannen
Följande frågeställare är ltl Brage Eklund, varsågod.
Ltl Brage Eklund

Fru talman! Det är inte något sätt att försöka vara stygg med minister Lindholm, men jag önskar rikta min fråga till henne.
Fru talman! I regeringsprogrammet under fastighetsförvaltningen står det
att man ska göra betydande effektivisering av fastigheterna och man ska titta
och gå igenom fastighetsbestånden, vilka fastigheter som landskapet ska äga,
vilka som kan hyras ut och vilka som kan avyttras. Man ska också titta på en
översyn av kontorsutrymmena.
I dagsläget har ingenting hänt med naturbruksskolan. Privata intressenter
har idéer om hur man vill utnyttja skolfastigheten men får inget svar av landskapsregeringen. Samtidigt har landskapsregeringen talat om att flytta ut
vissa verksamheter till skolan, men för mig har inte några kända beslut vad
som ska göras med fastigheten tagits. Samtidigt hyr landskapsregeringen upp
nya lokaler i centrala Mariehamn för egen personal.
När tänker landskapsregeringen ge besked om vad man ämnar göra med
fastigheten? Vad anser landskapsregeringen i dessa ekonomiska tider att är
ett bra sätt att spara?
Minister Gun-Mari Lindholm

Tack, talman! Jag hoppas att vi ska kunna presentera på vilket sätt vi kommer att administrera hela fastighetsbiten i fortsättningen. Som man har det
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idag är det inget vidare. Vi ska försöka göra förbättringar vad beträffar administrationen. Det hade varit bättre att man hade byggt en våning till på självstyrelsegården för att samla och effektivisera förvaltningen på ett annat sätt,
men det ville inte den tidigare landskapsregeringen göra. I och med det har vi
de facto ett bekymmer när det gäller att hitta utrymmen för alla våra verksamheter och göra det så smidigt och bra som möjligt.
Vi har fastigheter som vi bra skulle kunna sälja för att göra det möjligt för
andra att påbörja verksamheter i. Det här är ett mega arbete. Vi har påbörjat
det här. Jag hoppas att vi ska kunna visa riktningen och målsättningen med
det i den omställningsbudget som vi kommer med till lagtinget i nästa vecka.
När det specifikt gäller naturbruksskolan så har vi haft kontakter med
olika intressenter. Den kommer inom kort att bjudas ut. Jag tycker att de intressenter som jag har varit i kontakt med har fått ett svar. Ingen har blivit
utan ett svar såsom ltl Eklund påpekade. Däremot kommer inte någon att
komma in i gräddfil utan alla kommer att behandlas på ett likvärdigt sätt. Det
bästa sättet är att bjuda ut naturbruksskolan så att alla har möjlighet att
komma in med sina idéer om vad man vill göra på det området.
Ltl Brage Eklund

Som de flesta känner till så har det funnits visioner från intressenter att utveckla naturbruksskolan. Man har ju väntat på svar kanske i över två års tid.
Det är bra nu om minister Lindholm har gett ett svar, men ut till offentligheten har det inte kommit till känna att man har gett något besked.
Det är väl en självklarhet att man behandlar lika, anser jag. Men jag tycker
inte det är förenligt med god sed att man måste vänta drygt två år för att få ett
besked om man kan utveckla en affärsidé, ofta faller då affärsidéen bort. Jag
hoppas att dessa som har visat intresse är så uthålliga att de kan fortsätta.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Nej, det är oförsvarligt att någon ska behöva vänta så länge. Det håller jag med om. Ansvaret att det har hållit på så länge tar jag inte på mig.
De intressenter, som nu har visat sig vara intresserade av den här fastigheten, har vi varit i dialog med ett flertal gånger om ltl Eklund och jag talar
om samma intressenter. Det här området kommer att komma ut på marknaden och sedan får vi se vem som bjuder, vem som har goda idéer och där vi
ser att det finns en framtid för.
Ärendet är under beredning därför är det inte i det här skedet offentligt
men det kommer det att bli inom kort.
Ltl Brage Eklund

Det är en beklaglig situation när man fattar politiska beslut och lägger ner
skolverksamheten. Vi har också Grelsby sjukhus som är en tickande sil som
pengarna strömmar ut igenom. När man fattar besluten att lägga ner verksamheter så finns det inte någon plan för vad man ska göra med dem. Det
funderar man på efteråt. Det här är ett fel i systemet. När man påbörjar olika
idéer om att slå ihop eller lägga ner verksamheter så behöver man också fundera på vad man ska göra med den verksamheten som finns där idag och vad
man ska göra med fastigheterna framförallt. Jag hoppas att nuvarande landskapsregering har sådana tankegångar.
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Minister Gun-Mari Lindholm

Tack, talman! Jag håller helt med ltl Eklund. Avslutar man en verksamhet
men inte avser att avyttra den fastigheten då måste man ha plan B. Men den
planen fanns tyvärr inte, eller så fanns den men den har åtminstone inte informerats ut. Jag håller helt med om att det är helt fel tillvägagångssätt. Nu
måste vi försöka reda upp det på bästa möjliga sätt.
Jag kan försäkra ltl Eklund att många timmar har gått åt till att fundera
vad som är mest lämpligt att använda det här området till. Jag hoppas att vi
inom kort ska komma till ett bra resultat.
Talmannen
Följande frågeställare är ltl Torsten Sundblom, varsågod.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Tydligen är minister Lindholm den populäraste ministern
idag. Även jag hade tänkt ställa en fråga.
Bästa ministern, i regeringsprogrammets under stycket samhällsreformen
och servicereformen nämns att det ska stiftas en garantilag om allas rätt till
service oberoende av boendeort. Garantilagen är ju en förutsättning för att
samhällsreformen ska accepteras t.ex. i skärgården där oron att förlora de lokala servicepunkterna är rätt stor.
Hur långt har arbetet med garantilagen avancerat?
Minister Gun-Mari Lindholm

Tack, talman! Arbetet med hela samhällsstrukturreformen inleddes efter
nyår. Det finns en grupp som arbetar med det. Gruppen har fått en snäv tidsram. De arbetar intensivt med att skriva olika former för eventuell strukturomvandling vad beträffar administration och produktion av samhällsservice.
Deras arbete ska vara slutfört 30.4. Sedan ska de olika modellerna testas. Det
kommer att tillsättas en parlamentarisk kommitté efter det.
I det här skedet är det ganska fel att börja fundera på den här lagen. Man
får se lite hur de här olika arbetena framskrider, vad modellerna tar fasta på
och sedan efter det ska man göra det.
Vi är ju alla ense om att vi vill ha en likvärdig service oavsett var man bor
på Åland, det är huvudpoängen. Om man har det som bas i tankarna i en garantilag så tror jag att man har det rätta rättesnöret för att gå vidare.
Vi har diskuterat lite olika modeller hur man skulle ta fram en garantilag.
Ska man gå in i varje enskild lagstiftning som berör samhällsservicen eller ska
man ha en alldeles separat garantilag? Jag tror på modellen med en egen separat garantilag där man försöker sätta olika nivåer på basservicen som samhället ska erbjuda.
Ltl Torsten Sundblom

Tack för informationen om samhällsreformsgruppen.
En garantilag träder dock knappast i kraft samtidigt som man sjösätter
samhällsreformen. Eller har jag förstått det fel? Vilka delar ingår sedan, hur
bred blir den?
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Garantilagen ska finnas när reformen ska sjösättas. Men som jag ser
det så kommer det säkert inte att ske under det här året. Vi har åtminstone
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tid på oss att forma garantilagen under tiden medan man arbetar parallellt
med det andra spåret.
Även om det arbetas nu väldigt intensivt i arbetsgruppen, som ska ta fram
modellerna, så ska också en parlamentarisk kommitté sedan tillsättas och arbeta fram vilken väg vi i lagtinget och landskapsregeringen vill gå framåt. Vilken är den fiffigaste vägen att både administrera och producerar samhällsservicen i framtiden?
Jag har uppfattningen att det kanske inte alltid är så väldigt lätt att bli
ense, men jag hoppas att vi ska bli det. Men under tiden ska garantilagen arbetas fram. Jag vill se lite vartåt det lutar innan man påbörjar det här arbetet,
så att det inte arbetats i onödan och sedan ska det kastas i soporna.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Ibland har lagen hetat skärgårdslag och den här lagen har
haft lite olika namn när den har diskuterats i tidigare debatter.
Jag kan konstatera att turbulensen runt upphandlingen av varutransporter
var en sak som visade att den här lagen nog skulle ha behövts. Sedan är det
hela bredden, vi har inte fått klart för oss här ännu av ministerns svar om
kommunikationerna också kommer att ingå i den lagen? Vad har man för
planer?
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Allt kommer att ingå, precis allt, hur vi ska leva, hur vi ska ha det
och var servicen ska finns. Allt ska ingå i det här, inte bara skärgården. Det
gäller hela Åland till och med Mariehamn.
Det här är inte någon särskild skärgårdslag. Det här är en reform som gäller hela Åland. Jag ser att det finns ett enormt intresse för det här. Det finns
också en förståelse och en medvetenhet både från kommunalpolitiker, lagtingspolitiker och också från den stora allmänheten, att vi måste göra någonting. Det går inte att göra på samma sätt som vi har gjort hittills.
Talmannen
Följande frågeställare är ltl Mats Perämaa, varsågod.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! I frånvaro av jaktministern vill jag ställa min fråga till lantrådet.
Fru talman! Vårfågeljaktfrågan har dessvärre hanteras under täcket av
denna landskapsregering. Frågan har hanterats i dimmoln av hemlighetsmakeri. I den enda offentliga debatt som har förts av landskapsregeringen har
lantrådet tyvärr visat en del tveksamheter i den frågan.
Förra året, 2011, inleddes alfågeljakten den 15 april. Vi har nu åtta vardagar kvar fram till den 8 april.
Avser landskapsregeringen att fatta ett beslut i vårjaktfrågan före den 15
april?
Lantrådet Camilla Gunell

Tack för det. Jag vill börja med att säga att det har sina skäl till EU-piloten
som jag förstår att ltl Perämaa talar om när han talar hemlighetsmakeriet.
Minister Karlström har på ett föredömligt sätt beskrivit orsakerna till varför
man har hanterat ärendet som man har gjort och varför materialet fortsättningsvis är en kommunikation och en förhandling mellan landskapet och
kommissionen.
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Gällande beslut om årets vårjakt så har jag förstått att jaktminister Karlströms tidtabell är sådan att man ska komma med förslag till beslut nästa
vecka.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Det är ändå positiva besked till den delen. Vad själva beslutet blir
är en annan fråga. Vi har tusentals jägare som väntar med stor iver på besked
och ställningstagande. Det skulle vara bra med en öppenhet i den här frågan
så att man får reda på vad som ska ske.
Av dessa jägare finns det väldigt många ungdomar i skärgården och säkert
även på fasta Åland och i glesbygden som har stort intresse i den här frågan.
De butiker som säljer jaktutrustning har säkert svårigheter när man inte vet
om man ska ta in för försäljning utrustning som utnyttjas i hög grad just under våren.
Förutom beskedet, som jag fick här att beslut förväntas tas före den 15
april, vill jag ändå att lantrådet kunde säga om det finns en politisk enighet i
landskapsregeringen i den här frågan eller kvarstår det någon oenighet?
Lantrådet Camilla Gunell

Vi kommer som sagt att ta upp frågan till diskussion nästa vecka. Vi har tidigare fört diskussioner kring EU-svaret på EU-piloten. Svaret som har gått vidare från Åland till EU-kommissionen har varit enhälligt.
Införandet av jakten under fjolåret vet vi att är förknippad med viss problematik, framförallt eftersom man från EU:s sida inte tycker att det här till
alla delar är en bra sak. Det här måste vi ju förhålla oss till, det är inte alldeles
lätt att fatta beslut.
Vi kommer att ta beslut nästa vecka och förmodligen ett enhälligt beslut.
Talmannen
Frågan är därmed tillräckligt belyst. Den sista frågeställaren är ltl Gunnar Jansson, varsågod.
Ltl Gunnar Jansson

Jag vänder mig också till lantrådet. Mina frågor kommer att gälla reformeringen av självstyrelsesystemet.
Fru talman! Jag citerar: ”Justitieministeriet tillsatte den 14 mars en
parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp för att, med tanke på ett beredningsorgan som senare tillsätts, kartlägga hur Ålands självstyrelse fungerar och vilka behov det kan finnas att utveckla självstyrelselagen för Åland.
Arbetsgruppen ska särskilt göra preliminära bedömningar av de frågor och
förslag som tas upp i den av landskapet tillsatta parlamentariska kommitté
som har lagt fram förslag till reformering av självstyrelsesystemet och
självstyrelselagen.” Det som skedde 2010 där alla partier var inblandade och
medverkade mycket positivt.
Jag läser ”tillsättande av denna arbetsgrupp och dess uppdrag” som både
en utvärdering av vad vi har gjort och därefter i förlängningen ge fullmakter
till en kommande kommitté för statens del.
Vilken strategi tillämpar regeringen nu här för att det ska bli så bra som
möjligt med tanke på fortsättningen?
Lantrådet Camilla Gunell

Tack för den frågan. Jag redogör gärna för tankarna kring det.
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Från åländsk sida hade vårt första önskemål varit att vi omedelbart skulle
ha fått en partssammansatt grupp. Det är så som vi också har skrivit i vårt regeringsprogram.
Eftersom vi på Åland nu har kommit så här pass långt, det finns ett enigt
betänkande från lagtingets samtliga partier och vi träder nu fram till rikets
partier och säger vad vår önskan är, så är det ändå rimligt att man på rikssidan får fördjupa sig i denna önskan och formulera sig en uppfattning om den.
Jag upplever ändå att kommittén som justitieministeriet har tillsatt är en
stark kommitté med många kunniga politiker från de olika partierna i riksdagen. Det finns också en stark besättning av sakkunniga medlemmar. Jag för
min del upplever att man från rikets sida har tagit frågan på stort allvar och
har för avsikt att inom det här året komma rätt långt i sin uppfattning om det.
Igår träffade jag den kommande ordförande i kommittén, Alec Aalto. Av
honom fick jag en bra bild och en god känsla av att man kommer att göra ett
bra arbete.
En annan strategi som vi har är att vi på Åland också tillsätter eller återtillsätter en parlamentarisk kommitté som kan fungera som en parallellkommitté till denna kommitté i Helsingfors. Denna parallella kommitté kan ytterligare fördjupa resonemangen i den rapport som ltl Gunnar Jansson föredömligt har varit ordförande för.
Ltl Gunnar Jansson

Tack för det lantrådet. Det här följer ju regeringsprogrammet. Kunde man
ändå, för att vara praktisk, tänka sig att ett organ som redan finns i lagtinget
där alla partier är företrädda, dvs. självstyrelsepolitiska nämnden, kunde
sköta den referensgruppen åtminstone i det här skedet?
Lantrådet Camilla Gunell

Självstyrelsepolitiska nämnden har naturligtvis alltid en viktig roll i all utveckling av självstyrelsen och självstyrelselagen. I det här fallet kunde också
en poäng för att tillsätta den här parallellkommittén på Åland vara att visa på
fortsatt samsyn från de åländska partiernas sida. Man skulle då i ett särskilt
forum på Åland få tillfälle att fördjupa resonemangen och även kunna fungera som ett bollplank, i den mån som rikskommittén är behjälpta av det.
Det är viktigt att formulera uppdraget så att det på intet sätt vare sig kolliderar eller på något sätt inskränker på självstyrelsepolitiska nämndens arbete.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Tack för svaren. Kommittén eller arbetsgruppen, som
denna Aaltogrupp tekniskt är, inleder sin verksamhet den 17 april. Jag har
blivit kallad att höras i den egenskap som jag då hade som ordförande för vår
parlamentariska kommitté. Jag kommer att redovisa för våra 13 slutsatser
och förslag och den kläm som vi hade med tanke på regeringsprogrammet i
Helsingfors som fick den vändning som den fick.
Har lantrådet, i all vänlighet, eventuellt ett ord på vägen till mig när jag får
till Helsingfors den 17 april?
Lantrådet Camilla Gunell

Tack. Jag tror att ltl Gunnar Jansson vet mycket väl hur han ska hantera den
här situationen. Jag har också sagt från min och regeringens sida att vi har
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fullt förtroende för ltl Gunnar Jansson, hans erfarenhet och kompetens att
föra fram innehållet från denna parlamentariska kommitté. Det råder inget
tvivel om att det som Gunnar Jansson kommer att föra fram kommer att vara
korrekt och på alla sätt bra. Vi har klarerat att det inte finns några hinder att
ltl Jansson idag tillhör oppositionen och inte regeringen.
Frågestunden slutar
Frågestunden är därmed avslutad. Nästa plenum hålls 02.04.2012 klockan 13.00.
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Remiss
2

Främjande av integration
Landskapsregeringens lagförslag (LF 11/2011-2012)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Diskussion.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Bästa lagting och framförallt bästa åhörare, det är trevligt att se att
många är intresserade av den här frågan.
Vi har nu på våra bord äntligen ett förslag till lagstiftning som reglerar integration. Lagen påbörjades under förra mandatperioden under ledning av
dåvarande minister Roger Eriksson. Till stora delar är det detta som har legat
som grund till den här lagframställningen. Vi har försökt förenkla den så att
man skulle få lagen mera informativ. Det är fortfarande en blankettlag men i
form av en fulltextlag. Det har vi valt för att man ska få den mer lättläst. Det
är någon som ska läsa lagen, använda sig av den och intressera sig för den.
Därför har vi försökt få lagen så informativ som möjligt.
Varför har man då valt en blankettlagstiftning? Ja, främst är det därför att
många av de parallell- lagar, som har en direkt anknytning till integration
t.ex. arbetslösersättning och utkomststöd med mera, går väldigt mycket hand
i hand med den här lagstiftningen. De som ska arbeta i de olika verksamheterna upplever att det är bäst att de är på samma nivå. Det här kan jag förstå
att många känner frustration över. Jag tycker också att det är viktigt att de
som ska arbeta i den här verkligheten har möjlighet att också ha synpunkter
på den. Vi kanske har en politisk agenda som vi tycker att är viktig men det
ska också kunna tillämpas på ett vettigt sätt.
Det finns ett förslag som nu också i detaljmotiveringarna beskriver hur
man överför det som beskrivs i den finska lagstiftningen så att man tillämpar
lagen på den åländska arena. Det beskriver man under detaljmotiveringarna.
Vi har tyckt att det har varit viktigt att man beskriver och tydliggör ansvaret och uppgiftsfördelningen för det integrationsfrämjande arbetet mellan
myndigheterna i landskapet.
Sedan vet jag det att har funnits en önskan från politiskt håll att man skulle
säga något om hur det svenska språket på Åland ska genomsyra integrationsarbetet. Det beskrev många partier som en viktig fråga och en viktig ingrediens i den här lagstiftningen när vi senast möttes i olika dueller i senaste val.
En annan fråga har varit flyktingmottagningen. Vi vet att särskilt Mariehamn stad och socialnämnden i Mariehamn har anfört att man inte kommer
att ta emot flyktingar så länge man inte har en integrationslagstiftning. Man
har använt det här skälet som egentligen inte riktigt håller måttet, eftersom
flyktingpolitiken inte är en åländsk behörighet. Oavsett hur vi beskriver det
här så kan man ändå hantera det.
I det här förslaget har vi valt en annan väg än tidigare. Tidigare har NTMcentralen i Finland hanterat och administrerat de här frågorna och de har
vänt sig till landskapsregeringen som i sin tur har talat med en kommun och i
egentligen i alla fall har man talat med Mariehamns stad. Mariehamns stad
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har tagit an sig uppdraget och ansvaret att ta emot flyktingar. Mariehamns
stad har då fått betalt från landskapsregeringen för det.
Nu föreslår vi, eftersom det är en finsk behörighet, att NMT-centralen diskuterar med kommunen på Åland, i likhet som man gör i hela Finland och att
centralen betalar ut pengarna dit som de egentligen ska gå, till den kommun
som är intresserad av att ta emot flyktingar.
Säg nu att det är Sottunga som har visat intresse då betalar man direkt från
Finland till Sottunga eller till Mariehamn eller någon annan kommun. Detta
reglerar vi genom en överenskommelseförordning och det sparar oss 180 000
euro. Det här har vi tagit på oss fastän vi inte har haft behörigheten. På det
sättet har vi försökt korrigera upp det. Vi hoppas att också andra kommuner
ska visa intresse av att ta emot flyktingar.
Det här är lagen om integration. Det finns parallelltexter med anledning av
det här som man också ändrar. Det är lagen om utkomstskydd för arbetslösa,
arbetsmarknadspolitisk verksamhet och utkomststöd.
Vad är det nu man reglerar i den här lagstiftningen? Man reglerar åtgärder
för de personer som är berörda. Det är ju inte så att alla som flyttar hit till
Åland berörs av den här lagstiftningen. Man berörs av lagstiftningen om man
är arbetssökande eller om man från kommunerna har utkomststöd. Då ska
man göra en form av åtgärdsplan. Den här lagstiftningen reglerar åtgärder,
information, som jag återkommer till, rådgivning, kartläggning av personens
situation och framtida möjligheter. Det är en form av integrationsplan som
ettdera görs av AMS eller av kommunen beroende på om man är arbetssökande eller om man erhåller utkomststöd.
Även utbildning ska man kunna erbjuda enligt den reglering som lagen
anger. Lagen anger kommunernas uppgifter, landskapsregeringens uppgifter
och AMS:s uppgifter och samarbetet mellan alla dessa.
När det gäller informationen så hoppas jag att lagutskottet får information
om informationsbroschyren och det materialet som vi håller på att ta fram.
Broschyren är just nu på korrekturläsning. Vi kommer att översätta broschyren till sex utomnordiska språk, de mest talade på Åland för tillfället. I broschyren informerar man om olika myndigheter, myndigheternas placering på
Åland, vilken roll de olika myndigheterna har och hur man får kontakt med
myndigheterna. Den informationsfoldern är på gång.
Sedan håller vi också på med ett integrationsprogram, där mera landskapsregeringens målsättningar kommer fram och hur vi kommer att jobba rent
konkret, utifrån lagen som nu föreslås här.
En ram till det programmet har tagits fram. Jag hoppas att jag kan få möjlighet att komma till utskottet och visa så att ni vet att vi har den här frågan
väldigt levande inom landskapsregeringen.
Sedan när det gäller utbildningen och utbildningen i svenska så vet vi att
språket är väldigt avgörande hur fort och på vilket sätt man inkluderas i samhället. Vi talar om det på sidan 12 i lagen, under punkten 3.3. Det sägs inte så
mycket i det här, det är sant. För det regleras inte i den här lagframställningen utan det kommer i AMS-lagen som är på kommande, ligger i röret och
jobbas med.
Rent konkret har vi trots det tagit mått och steg i frågan när det gäller att
snabbt få en individuell och flexibel undervisning i svenska. Man kommer
under nästa år att ordna specialutbildningar när det gäller olika yrkesinriktade utbildningar med särskilt fokus på undervisning i svenska. Den under259

visningen och examen kommer att ta lite längre tid för var och en. Man
kommer då också att baka in att man känner sig trygg i det svenska språket.
Det finns idag både privata aktörer men också sådana som arbetar inom
våra egna verksamheter som är intresserade att erbjuda mera flexibla lösningar än de som vi har idag. Idag är man tvungen att sluta sitt arbete, som
man kanske har lyckats få, för att sedan gå på SFI-utbildningen, där både
möjlighet till praktik ute i det åländska samhället kombineras med att lära sig
svenska. Vi skulle också vilja att man skulle kunna fortsätta på det arbetet
som man har fått och samtidigt lära sig svenska.
Någon kanske tänker att det finns mediskurser som man kan gå. Men ni
vet själva att det inte alltid är så lätt att jobba en hel arbetsdag och sedan
sätta sig på skolbänken på kvällen när man har familj och mycket annat som
ska skötas. Så där måste vi hitta flexibla lösningar och det tycker jag att vi är
på god väg att göra.
Det här var det viktigaste i den här lagstiftningen. Jag hoppas att den blir
väl mottagen, att vi kan se att den kan träda i kraft och att alla de som har
väntat på den kan börja leva efter en reglerad verksamhet. Tack.
Ltl Tony Asumaa, replik

Fru talman! Tack ministern för presentationen.
Vad gäller lagen om främjande av integration så när vi läser paragraferna 11-14 så har alla rätt till en personlig integrationsplan. Men det
gäller bara de som är arbetslösa och de som får utkomststöd. Har jag
tolkat detta korrekt?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Ja det är helt korrekt uppfattat. Det tyckte jag också att jag sade i min
presentation.
Ltl Tony Asumaa, replik

Herr talman! Man säger också att AMS ska göra planen för den som är
arbetslös då blir det ju frågan om en arbetsmarknadsintegration. Då har
vi inte en integration till samhället. Var kommer den här samhällsintegrationen in och vem gör i så fall den?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag vet inte vad ltl Asumaa åsyftar men jag tror att de flesta
upplever att om man blir en del av arbetsmarknaden så är det också en
del att inkluderas i samhället. Om man då blir erbjuden en möjlighet att
också på sin arbetsplats lära sig svenska så tror jag att vi har kommit en
god bit på väg för att känna att man är inkluderad i det samhället som
man har valt att flytta till.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Tack landskapsregeringen för att ni nu kommer med den här
interventionslagen. Den är efterlängtad. Det är mycket positivt att den
nu har kommit till lagtinget.
Sedan finns det en hel del detaljer i den här lagen som man behöver
titta på i utskottet. En reflektion som jag gör är; kommer våra åländska
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kommuner, alla 16, att klara av allt det här som sägs i den här lagen? Det
sägs att kommunerna ska inleda kartläggning, man ska göra integrationsplaner inom avdelningen för utkomststöd, man ska ta omfattande
program för kommunen, man ska samordna lokalt och man ska ha sektorsövergripande samarbete. Samtidigt vet vi att kommunerna inte har
de här resurserna och knappast heller idag den kompetensen. Jag undrar hur man rent praktiskt ska gå tillväga för att få det här att fungera?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Tack för den frågan. När det gäller kommunernas intresse för
den här frågan och vilka farhågor man har sett, så av de remissvar som
kommit har vi utläst att de egentligen mest har varit koncentrerade runt
själva uppställningen och formen av lagstiftningen, när den fortfarande
var en blankettlag. Det har vi åstadkommit på ett bra sätt när vi har valt
att göra den som fulltextlag. Sedan har det varit den ekonomiska biten.
I dagsläget rör det sig om ungefär 11 personer runt om på hela Åland.
I likhet med all annan service som kommunerna är ålagda att göra ser
jag att det här är en del av de medborgarna som vi ska ta hand om. Det
gör man genom att man reglerar det på det här sättet.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag ifrågasätter inte att samhället ska sköta de här sakerna. Jag
ifrågasätter att kommunerna ska göra det utan att man egentligen har
de här resurserna.
Jag minns ett seminarium, som landskapsregeringen ordnade, där
det sades väldigt tydligt att man inte kan sätta flera reformer som är
kostnadsdrivande på kommunerna. Men det är ändå detta som händer.
Jag vill att de här sakerna ska skötas, men jag tror inte att alla 16
kommuner kommer att ha den där kraften.
En kort fråga till, ministern nämnde SFI-utbildningen. Kommer den
här lagstiftningen nu att rätta till att man ska kunna gå på SFIutbildning och få ersättning från samhället? För det är en problematik
idag, man måste välja bort sitt arbete och man får ingen inkomst när
man går på kursen. Rättar den här lagen till det?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag sade att arbetsmarknadslagstiftningen måste öppnas och
ändras för att göra det möjligt. Det finns mycket annat i den lagstiftning
som jag har förstått att ansvariga ministern avser att göra. Fram till att
det har kommit så försöker vi hitta andra möjliga lösningar för att rent
konkret råda bot på det.
När det gäller kommunernas möjligheter så med de tankar och målsättningar som vi har inom andra områden när det gäller att producera
service till kommuninvånarna, så om vi sammanför de på ett annat sätt
än vi gör idag skapar det också utrymme för att kanske också åta sig
andra uppgifter än vad man har idag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Nu berördes redan frågan lite som jag tänkte ställa.
Det gäller svenska SFI-utbildningen för säsongsarbetskraft. Det gäller
sådana personer som kommer hit och får ett arbete direkt och som inte
har möjlighet att få den här utbildningen. Vad jag har förstått så har det
nu varit möjligt att gå på kvällstid, men då får de bekosta utbildningen
själva.
När det gäller säsongsarbetskraften så har vi från Ålands stugägarförening och Åland näringsliv riktat en skrivelse och påpekat den här problematiken. Det här är ett ganska allvarligt problem för dem som bedriver turistisk verksamhet, i synnerhet inom hotell- och stugbranschen
som är beroende av folk lite längre på hösten och lite tidigare på våren.
På vilket sätt har man tänkt lösa den här problematiken?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ja, jag delar den här uppfattningen som ltl Eklund har. Det är
ett problem på det där området, att kunna kombinera att man kan arbeta vilket också är viktigt för sitt uppehälle och för det sociala nätverket
och att sedan också kunna känna sig säker på att man får en bra start i
språkinhämtningen. Den här lagen reglerar inte den och den gör inte på
det sättet förändringar utan det kommer vi att ta när vi kommer till den
arbetsmarknadspolitiska lagstiftningen och de förändringarna. Fram till
dess är det ju inte förbjudet för oss att försöka hitta andra lösningar vilket vi gör just nu. Vi hittar på rent konkreta lösningar för att råda bot på
det.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Man hamnar själv inför praktiska problem när det
gäller sådana här fall. Vi hade möjligheten och vänligheten av vår kyrkoherde i Eckerö att han löste det här problemet åt mig. Han undervisade i svenska. Jag tycker att man från landskapsregeringens sida skulle
titta vad det finns för möjligheter för privata att ordna undervisning i
svenska så att man inte behöver köra från Eckerö till stan för att hålla
två timmars undervisning.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ltl Eklund och jag är helt överens i den frågan. Jag tror att hela
landskapsregeringen också tycker att man ska göra på det sättet. Det är
faktiskt redan idag flera arbetsplatser som köper in den här tjänsten,
någon kommer specifikt och håller undervisning i svenska.
Är det någon i salen som vet någon som också är bra på det så hör
gärna av er. Jag vet att det åtminstone på läktaren finns sådana som kan
erbjuda de här tjänsterna. Det är bra, vi är på rätt väg i den här frågan.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Jörgen Pettersson

Tack, herr talman! Bästa åhörare, kolleger, vi har på våra bord i vårt lagting
fått ett lagförslag döpt till ”Främjande av integration”. Det är ett ytterst viktigt dokument och jag ska snart ge det dess välförtjänta hyllning och några
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spridda reflektioner. När det gäller detaljerna i förslag så lämnar jag det med
varm hand till lag- och kulturskottet som ska fortsätta behandlingen av det.
Men jag skulle vilja börja med ett litet förslag. I min och många andras
värld är nämligen begreppet integration svårt, utmanande och hårt kritiserat.
Integration har blivit för extremrörelser vad det röda skynket är för tjurar.
Förutom att tjurarna besitter en större intellektuell klangbotten än extrempartierna har de senare lyckats vinna väljare genom att misshandla och missbruka begreppet integration, som från den allra första början i ärlighetens
namn varit ganska knöligt.
För ärligt talat. Hur många människor känner ni egentligen som på allvar
vill bli integrerade i något? Nej jag tror inte det. Däremot vill vi alla bli inkluderade. Vi vill känna samhörighet, medbestämmande, möjlighet att påverka och framförallt; vi vill bli tagna på allvar. Oberoende vem du är eller
vart du åker vill du bli sedd och bekräftad. Jag anser mot den bakgrunden att
vi i fortsättningen väljer det europeiserade begreppet inkludering istället för
det där andra.
Och med denna lilla utvikning i ryggen vill jag gå vidare till själva sakfrågan. Med inkludering är det som med det mesta här i världen. Om vi inte
ständigt påminner oss själva om den tenderar den att bli oviktig och osynlig.
Det dunkelt sagda blir det dunkelt tänkta. Därför är det god timing att
komma med detta lagförslag nu. För som vi alla vet hårdnar tonen ute i världen. Vi i norr beskyller de i söder för att inte göra som vi. De i söder anklagar
oss i norr för att vilja lägga oss i deras affärer. Sanningen ligger antagligen
någonstans mitt i emellan och den ska jag inte gå in på idag.
Vi vet också att Finland, samma land som för någon månad sedan visade
prov på såväl mod som tolerans i presidentvalet, förra veckan tvingade en
svenskspråkig minister löpa gatlopp för att han gjorde sitt jobb i att kämpa
för svenskspråkigheten inom den finländska försvarsmakten. Man kan undra
under vilken sten toleransen då låg? Hade samma sak ens i teorin kunnat inträffa i Sverige? Det skulle jag inte tro.
Att jag alls står här i dag kan jag tacka inflyttning och inkludering för. Min
mormor var från Närpes i Finland och flyttade hit till Finström, skaffade familj, skötte sitt hemman och arbetade hårt fram till sina sista dagar. Det är
jag så klart tacksam över. Därför kan jag idag, med det egna exemplet som
kraft, fortsätta driva på nödvändigheten att locka duktigt folk till Åland från
utlandet. Sådana som är beredda att arbeta för sitt uppehälle och ta ansvar
för sina göranden. Där har vi den stora utmaningen. Det är fel av oss att ta
emot vare sig flyktingar eller inflyttare om vi inte är beredda att tydligt förklara för dem hur vårt samhälle fungerar.
Med det nya lagförslaget om främjande kring inkludering hoppas vi i centern att rollerna bland våra myndigheter ska bli tydligare. Det värsta som
finns är att landa i nya sammanhang, vad det än handlar om, och inte veta
hur man ska göra. Det gäller oss i denna sal och det gäller dem som läser om
Åland och funderar på en ny framtid på våra fredens öar. Det måste finnas
klarhet och våra regler måste vara enkla att begripa.
Vi behöver bli tydligare kring vad vi förväntar oss av de som väljer att leva
sina liv på Åland. Men också måste vi bli öppnare och mer mottagliga för
vilka förväntningar våra inflyttare har på oss som redan bor här. Exakt vad är
det som gör att Ålands befolkning vuxit med i stora hela tio procent de sen-
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aste tio åren. Det hoppas jag att lag- och kulturutskottet ska bena vidare i. Är
det jobb, natur, kärlek eller något annat?
Genom att vara tydliga skapar vi en säkerhet på båda sidor för alla inblandade. I den fortsatta utskottsbehandlingen tycker jag också man ska ägna särskild uppmärksamhet inte bara kring hur den nya lagen ser ut och står skriven utan också hur den ska användas i verkligheten, i vardagen. Vi vill ha en
lag som sakligt, korrekt och fylligt gör det klarare för alla inblandade myndigheter att hantera inkluderingsärenden. Vi behöver inte ett nytt byråkratiskt monster som stöter bort hellre än bjuder in.
Idag är invandrare enligt förslaget till lag överrepresenterade när det gäller
långvariga utkomststöd. Det är självklart inte bra. Alla vi människor på denna
jord vet och begriper vikten av att försörja sig själva. Men det vi måste fråga
oss är om vi tillräckligt tydligt har berättat hur det fungerar hos oss. Allt här
är inte som på andra ställen. Vi kan till exempel på vintern köra bil på samma
hav som vi på somrarna simmar i. Sådant förstår inte 95 procent av världens
befolkning överhuvudtaget. Det finns andra s.k. självklarheter som också kan
vara oklara. Om man kommer från ett samhälle där socialskyddssystem inte
finns kan det vara svårt att se skillnad på till exempel ett barnbidrag och ett
utkomststöd. Det är kanske självklart för oss som fått det med modersmjölken. Men är det klart för alla andra?
Detta med inkludering handlar om tydlighet, ärlighet, öppenhet – och
kommunikation. All framgångsrik inkludering måste starta med extremt tydlig kommunikation. Allt som kan tyckas självklart är kanske bara klart för en
själv, inte för alla andra.
Vi borde alltså alla lägga manken till för att framgångsrikt inkludera de
människor som kommer hit för att leva sina liv. Det behöver inte vara så
svårt. Ålänningarna är i det stora hela ett inbjudande folkslag. Vi är rimligt
beresta och vet att utlänningar i de allra flesta fall är precis som vi. Åland har
de facto omvärlden att tacka för det välstånd vi idag har. Sjöfarten har gjort
många ålänningar välbärgade och skapat tusentals arbetsplatser. Detta har i
sin tur skapat andra framgångsrika internationella företag, vilka trots sin litenhet klarar sig bra i den konkurrens som idag inte längre känner några
gränser.
I en sådan verklighet vore det ett direkt tjänstefel av en lagstiftande församling att inte göra det så lätt och tydligt som möjligt för de som vill komma
hit och hjälpa till. För det är ett oomkullrunkeligt faktum; vill man sälja sin
mjukvara, sina medicinska slangar, spel, chips, upplevelser, ost eller vad det
nu kan vara till utlänningar. Då är det väldigt viktigt att man begriper hur de
tänker!
Här vill jag också tillägga att jag tycker mycket om den tradition som, sedan några år, tillbaka sker på självstyrelsedagen den 9 juni. Då bjuds alla de
nya ålänningarna särskilt in till festligheterna. Det är ett bra exempel på hur
man inkluderar folk i en helhet. Genom att särskilt bjuda in nya ålänningar
visar man prov på den öppenhet som är nödvändig.
Avslutningsvis, herr, talman, till utskottet som ska hantera detta vill vi
inom centern hälsa: Kom ihåg att vi behöver utlänningar och inflyttade,
kanske till och med väldigt mycket mer än de behöver oss! Tack.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag ska uppehålla mig enbart vid benämningen. När Finlands riksdag på 90-talet stiftade den första integrationslagen i Finland
så skapade man en ny term för fenomenet som på svenska heter integrering eller integration. Jag ska inte säga vad det heter på finska men så
gick det till.
I beskrivningen som kollegan Pettersson gav så närmade han sig onödigt mycket det förbjudna fenomenet assimilering. Jag tycker nog att
den definition som återfinns i 3 § om integration räcker till, för den är
dubbelverkande, den är alltså inte ensidig. Den beskriver samhällets
åtaganden men respekterar ändå dem som vill ha den tjänsten eller låta
bli att ta den.
Någon på gång i anförandet fick jag en lite obehaglig känsla av att vi
rörde oss närmare och närmare assimilering. Jag är övertygad om att
inte heller Pettersson kan ha avsett något sådant.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Det är fullt riktigt uppfattat. Jag tycker att inkludering är ett trevligare
ord än integrering. Om det sedan finns nyanser tror jag att är upp till betraktarens öron möjligen.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Jag håller med om det, jag hade också problem med termen integrering,
integration. Assimilering ska vi hålla ifrån dörren, det kräver folkrätten,
vi ska överhuvudtaget inte tänka i sådana banor.
Den aktiva och provokativa inriktningen som ändå den här lagen har
tycker jag nog är tillfyllest. Jag vill därför försvara termen integration.
Inkludering går i en liten annan riktning enligt min mening. Utskottet
kommer säkert att ta itu med den här frågan.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Min förhoppning var att väcka tankarna så att man kan pröva och byta
lite åsikter mot varandra i utskottet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Ltl Petersson talar om hur viktigt det är att tydliggöra de olika
rollerna. Det är precis det som jag och vi har förväntat oss av den här lagen, att lagen skulle klargöra vem som skulle göra vad och sedan följa att
man gör det så att det också blir gjort.
Jag har också noterat att integrationsplanerna fyller en väldigt viktig
funktion i hela det här sammanhanget. Integrationsplanerna görs inte
för dem som har arbete, såsom jag läser lagen, och det ser jag som en
brist. Från AMS gör man integrationsplaner för dem som är arbetslösa
och kommunerna gör integrationsplaner för dem som lyfter utkomststöd.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Jag är enig. Jag tror att detta hör till de detaljerna som jag gärna ser att
utskottet benar vidare i när de fortsätter behandling av förslaget.
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Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag tror att utskottet verkligen behöver titta på det här för att
klargöra det. Det finns också en antydan i lagen att kommunerna ska
göra mycket mera än integrationsplaner för dem som lyfter utkomststöd. Jag tror att man behöver gå igenom det här verkligt noga så att det
absolut är klart vem som ska göra vad, så att det säkert blir gjort.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Så är det. I allt väsentligt, som vi vill understryka, krävs en tydlighet som
är omöjlig att missförstå.
I många av de framgångsrika länder som har haft väldigt mycket inflyttning, och som har integrerat eller inkluderat många inflyttare, så
har man varit noga med att ha regler, lagar och bestämmelser som är
omöjliga att missförstå. Det kan ibland te sig som att man skriver det på
näsan, men man gör det också på ett sätt som är lika för exakta alla och
det tycker jag att vi bör sträva till i denna lag. Den ska inte vara möjlig
att missförstå.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det är intressant att ltl Petterson tar upp benämningen på lagen. Jag förde faktiskt samma resonemang i landskapregeringen, att vi
kanske skulle ändra namnet till lagen om inkluderaring. Men det är inte
ett allmänt vedertaget begrepp ännu, men diskussioner pågår till exempel inom EU, så det kanske går den vägen så småningom i alla fall.
När det gäller självstyredagen så är det personer som har fått hembygdsrätt som inbjuds till den dagen.
Landskapsregeringen planerar nu de inflyttades dag, den 20 april i år,
på Alandica, där bl.a. den här lagframställningen kommer att presenteras. Lagen har varit på remiss till den mångkulturella föreningen, men
alla är ju inte medlemmar där. Jag vill marknadsföra och bjuda in till
den dagen. Jag hoppas att det blir en givande dag.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack för det klargörandet. Jag hade uppfattningen att alla bjuds in till
självstyrelsedagen, om så inte är fallet så tycker jag att man allvarligt ska
överväga att göra det. För utan inflyttning så kommer en ö som Åland
inte att klara sig särskilt bra i längden. Det är en mycket bra idé att
bjuda in alla till firandet vid vår staty.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Givetvis är ju alla inbjudna. Jag hoppas att det inte är någon
som uppfattar att man inte är inbjuden, men de som har erhållit hembygdsrätt under året får en alldeles särskild personlig inbjudan. Jag
hoppas att man inte missuppfattar det.
Den 20 april är de inflyttades dag, de som har flyttat in under år 2011
och fram till det här datumet 2012. Man får information om samhället
och de möjligheter som samhället bjuder på och kanske också information om en del av näringslivet vid det här tillfället.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, herr talman! Här tror jag att man närmar sig en del av den tydlighet som är väldigt viktig när det gäller att hantera folk som är nya på ett
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ställe. För om man inte säger åt människor att man är välkommen till ett
sammanhang så är det inte säkert att man tar sig dit på egen hand. Det
är detta som jag menar, man ska vara inbjudande, öppen och säga att vi
vill gärna se att just ni kommer till vår självstyrelsedag. Så att man inte
ens i misstag får uppfattningen att det bara är för dem som redan råkar
bo på denna ö.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Äntligen kan lagtinget behandla ett förslag till integrationslag. Inte
en dag för tidigt med ålänningar från 84 olika ursprungsländer och som talar
52 olika språk.
En framgångsrik integration eller inkludering står på två jämnstarka ben.
Det första benet är språket, att lära sig språket i sitt nya hemland för att
kunna delta i samhällsdebatten och samhällsbygget. Det andra benet är att
som vuxen kunna vara yrkesverksam, att ha ett jobb.
Ökad integration eller inkludering bidrar till tillväxt i ekonomin och ger
förutsättningar för ökad välfärd. Fördomar, attityder och diskriminering är
ett stort hinder för invandrare på arbetsmarknaden och det är något som förekommer också på Åland. Liberalerna saknar ett mera utförligt resonemang
om vikten av samarbete också med näringslivet, t.ex. Ålands näringsliv och
Företagarföreningen i landskapsregeringen framställning.
I den invandrarkritiska, många gånger, främlingsfientliga debatten hävdas
att invandringen kostar ofantliga summor. Det ska bemötas med fakta och
statistik. Det är i huvudsak två omständigheter som bestämmer om invandring blir en kostnad eller en intäkt; ålderssammansättningen i gruppen och
gruppens sysselsättningsgrad på arbetsmarknaden. Erfarenheter visar att invandare är mer koncentrerade till yngre, vanligtvis i förvärvsarbetande åldrar. Det gäller oberoende av om det är frågan om arbetskraftsinvandrare eller
flyktinginvandrare. Det är en viktig fråga ur både den invandrades och samhällets perspektiv i vilken utsträckning politiken lyckas integrera invandrare
på arbetsmarknaden.
Siffrorna visar att vi hittills lyckats ganska bra på Åland. Vi är i stort behov
av de som valt att sätta sina nya bopålar på Åland och vi hälsar Er varmt välkomna.
Arbetslösheten bland invandrare hos oss är något högre men inte i närheten av de höga siffror som finns både väster och öster om oss. Arbetslösheten
är faktiskt också mindre bland invandrande kvinnor än vad den är för invandrande män, 5,5 procent mot 6,0 procent. Det är också ovanligt om vi ser
på statistik i övriga norden.
Några funderingar om jämställdhet och invandring. Det diskuteras på
Åland med jämna mellanrum att höja hemvårdsstödet till fyra år. Det kan ha
konsekvenser.
I Sverige utkom i dagarna en rapport, ”Förmån och fälla, nyanländas uttag
av föräldrapenning”, som överlämnades till integrationsminister Erik Ullenhag. Det är ett delbetänkande i en utredning om vad som kan och bör göras
för att invandrare lättare ska få jobb och försörjning på den svenska arbetsmarknaden. Att det tar alldeles för lång tid för nyanlända invandrare att få
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arbete i Sverige är redan väl känt. Det är sällan viljan som saknas. Utredningen konstaterar att utrikesfödda kvinnor och män tvärtom har en mer positiv
inställning till jobb en arbetssökande inrikes födda. Trots detta hamnar
många i långvarig arbetslöshet. Den första tiden är förstås avgörande för att
hoppet om en bättre framtid inte ska slockna. Att alltför länge gå utan arbete i
ett nytt land är förödande både för individer och för omgivande samhälle.
Den svenska utredningen visar att det framförallt är utrikesfödda kvinnor
som får föräldrapenning och som sedan stanna hemma med barnen. Det leder i sin tur till att de inte följer kurser i svenska för invandrare och att barnen inte går i förskola. Språkinlärningen försenas och delaktighet i det
svenska samhället försvåras för både kvinnor och deras barn. Utrikesfödda
kvinnor riskerar också att få mycket knappa pensioner.
Ett viktigt observandum är att barnen och ungdomarna absolut inte ska
riskera att bli halvspråkiga. Man talar sitt modersmål hemma och så läser
man svenska i skolan. Det kan resultera i att man inte behärskar något av
språken fullständigt.
Åland behöver också se över sin språkundervisning. En lyckad integrationspolitik måste ha många infallsvinklar för att bli bra.
Talman! Det som blir oklart i lagförslaget är hur landskapsregeringen tänker förhålla sig till flyktingmottagning i framtiden. Det förs ett resonemang
om behörighetsfrågan och ministern förklarade det, men det finns inte ett
helt klart ställningstagande. Nog menar väl landskapsregeringen att landskapet också i fortsättningsvis ska ta ett humanitärt ansvar? Att Åland ska ta
emot flyktingar och asylsökanden? Där vill liberalerna ha ett klart ställningstagande från landskapsregeringen. Landskapet borde utarbeta en policy för
flyktingmottagning.
Något oklart blir lagförslaget när det gäller den inledande kartläggningen
som kommunerna ska göra och hur och på vilket vis kommunerna och AMS
förväntas samarbeta. AMS har hittills sysslat med arbetsmarknadsintegration. Är det nu tänkt att AMS ska få utökade arbetsutgifter och dessutom ta
ansvar för samhällsintegrationen?
Just nu inleder flera mycket värdefulla projekt som främjat integrationen
slutfasen av sin projekttid, både Integration.ax på Medis och Arbete i Fokus
på AMS. Har landskapsregeringen några konkreta planer på om och hur de
ska fortsätta?
Det finns ett franskt ordspråk som lyder: ”En god middag utan efterrätt är
som en vacker kvinna med bara ett öga”. Det är mycket bra att vi kommit så
här långt med en egen integrationslag men det är fortfarande ett öga som
saknas. I landskapet kan inte en arbetslös arbetssökandes frivilliga studier
stödas med arbetslöshetsförmåner på samma sätt som i riket. De frivilliga
studierna ingår inte som en del av arbetsmarknadsservicen hos oss. Det är en
stor brist. Landskapsregeringen tänker vänta med bestämmelser om frivilliga
studier i integrationslagen eftersom en reform av arbetsmarknadslagstiftningen är på gång. Frågan är om det inte skulle ha varit klokt att ändå låtit integrationen få gå före den här gången. Vi har trots allt en något högre arbetslöshet bland invandrare. Vad har landskapsregeringen för tidsplan på en reviderad arbetsmarknadslagstiftning? Kommer den i höst? Kommer den under det här året? Det är väsentliga frågeställningar när vi behandlar lagen i
lag- och kulturutskottet.
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För att få ett helhetsgrepp om integrationen föreslås att kommunerna ska
ha ett integrationsfrämjande program som ska godkännas i respektive kommuns kommunfullmäktige och ses över vart fjärde år. Landskapsregering ska
på samma vis utarbeta ett övergripande integrationsfrämjande program med
mål och åtgärder. Det är viktigt att landskapsregeringen tar fram mätbara
mål för integrationen.
Beträffande ekonomin konstateras att det blir merarbete och krävs tilläggsresurser och det är säkert en riktig bedömning. Landskapsregeringen
tänker inte kompensera kommunerna.
Som lag- och kulturutskottets ordförande ser jag fram emot en mycket intressant behandling. Tack.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Ltl Katrin Sjögren hade en fundering om det var meningen att AMS nu också ska jobba med arbetsintegration? Min uppfattning är att de har gjort det redan en tid. De har jobbat med integrationsfrämjande åtgärder och därigenom haft det arbetet. I den här lagstiftningen hoppas vi att det ska bli lite tydligare. Eller har jag missuppfattat någonting?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ltl Winé missuppfattade mig. Jag sade att AMS hittills har
sysslat med arbetsmarknadsintegration och där blir lagstiftning tydligare. Men förväntar sig landskapsregeringen nu också att AMS ska
syssla med samhällsintegration? Det finns arbetsmarknadsintegration
och samhällsintegration. Här står det tydligt och klart att AMS ska samarbeta med kommunerna och man ska ha ett bredare perspektiv på integration.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Det är rätt. Jag missuppfattade lite. Däremot gör AMS
fortfarande en samhällsintegration. I arbetet med ungdomar och flyktingar så hoppas vi att de ska kunna samarbeta med kommunerna och
att det ska fungera tvärsektoriellt. Vi hoppas att det ska fungera bättre
för alla dessa klienter. Jag tror egentligen inte att det blir så mycket extra jobb för AMS om jag har förstått rätt.
Vi sitter ju båda i utskottet så vi får säkert reda på mera och vi kommer säkert att höra någon från AMS.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är där som otydligheten kommer in. Vad är det exakt som
man förväntar sig av AMS, vad är det man förväntar sig av kommunerna
och går de här ansvarsområdena in i varandra och kan man göra dubbelarbete? Blir det överbyråkratiserat, som ltl Pettersson lite var inne
på? Det ska vi utreda i utskottet. Det ska vara klara besked hur det ska
gå till.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Christian Beijar

Fru Talman! Bästa åhörare, jag måste börja där debatten slutade när det gäller integrering och ur vilken synvinkel man ska se den här frågan kring informationen, huruvida det är en samhällsinformation eller om det är ur en
arbetskraftspolitisk synvinkel.
Jag tycker att det är lyckat att man betonar utbildning och arbete. Det innebär att man har en mera arbetsmarknadspolitisk syn på det, för risken
finns annars att det svänger åt andra hållet och man uppfattar det mera som
en social information och man ser överhuvudtaget det mera ur den synvinkeln.
När det gäller frågan om integration och invandrarpolitik har ju Sverige
också gått in för att mera se det som en arbetskraftspolitisk fråga, en fråga om
sysselsättning. Det är ju såsom man normaliserar det. Annars har det ofta lett
till att många kan uppfatta det som någon form av ett socialt problem och det
är naturligtvis helt felaktigt.
Jag stöder tanken på att se den här frågan mycket ur en sysselsättningspolitisk synvinkel.
Jag tycker att minister Lindholm höll ett väldigt bra anförande när hon
presenterade det här lagförslaget. Vi från socialdemokratiskt håll har länge
inväntat det här förslaget och vi är väldigt glada över att vi nu har lagförslaget
på vårt bord.
Landskapsrevisorerna skrev redan år 2006 i sin revisionsberättelse; ”revisorerna anser att frågan om behovet av lagstiftning om integration och
flyktingmottagande bör ges högre prioritet eftersom det är fråga om rättigheter för enskilda individer som befinner sig i en utsatt situation”. Därför är
det väldigt viktigt att vi idag har den här lagstiftningen som ökar rättsskyddet
för våra invandrare och flyktingar.
Jag tycker att det är en väldigt viktig fråga överlag. Socialdemokraterna har
alltid prioriterat frågan kring arbetet med att försöka få fram en sådan här
lag.
Det har hela tiden tidigare rått en oklar situation om ansvarsfördelningen
mellan landskapsregeringen, landskapsregeringen underlydande myndigheter och kommunerna när det gäller integrationsarbetet. Det har bl.a. lett till
att Mariehamns stad, tillsvidare den enda kommun som mottagit flyktingar
på Åland, har haft ett längre uppehåll i mottagandet i väntan på att just den
här lagen om främjande av integration ska förverkligas.
Vi behandlar det här lagförslaget med glädje och jag hoppas att det verkligen ska få en grundlig behandling.
Det har sagts väldigt mycket redan i den här diskussionen. Det är mycket
som jag inte ids repetera. Jag har några synpunkter.
Förra regeringen lade fram ett motsvarande lagförslag som inte hann behandlas i lagtinget och därmed förföll då ett nytt lagting och ny regering tillträdde. Mycket av det arbetet har antagligen varit till nytta också i den här regeringens lagförslag. Men helt klart är att lagförslaget vann på att så att säga
gå en ny runda, vilket framkommer klart och tydligt när man jämför de olika
förslagen.
Socialdemokraterna anser i likhet med landskapsregeringen att även integrationslagen ska tillämpas som en blankettlag men i formen av en fulltextlag
för att göra landskapslagstiftningen mer informativ. Där tycker jag att landskapsregeringen har lyckats rätt bra.
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Fru talman! Jag kommer till några detaljer i förslaget till landskapslag om
främjande av integration.
När det gäller 1 § så talar man om invandrarkvinnors och invandrarmäns
samt invandrarflickors och invandrarpojkars utbildning osv. Det kanske finns
en förklaring men jag tycker att skrivningen känns lite överarbetad. Då man
annars i resten av lagen talar enbart om invandrare utan angivande av kön eller om det är ett barn eller en vuxen. Så utskottet får fundera om det inte
räcker med benämningen invandrare.
När det gäller 7 § klargörs det tydligt att det är landskapsregeringen som
ansvarar för basinformationen om det åländska samhället och det är bra. Tidigare rådde oklarheter om det.
Diskussionen som har varit när det gäller integrationsplanerna tycker jag
är intressant. Det är också intressant för lag- och kulturutskottet att titta på
det här. Integrationsplaner på det individuella planet och deras uppgörande
behandlas ganska ingående och konkret och det är bra med tanke på rättskyddet. Likaså att uppföljningen och översynen av integrationsplanerna ska
ske minst en gång per år. Det är också ett alldeles utmärkt förslag.
En detalj när det gäller integrationsplanerna som utskottet kunde titta på
är i 12 § där det sägs: ”Den första integrationsplanen ska göras upp senast
inom tre år från det första uppehållstillståndet”. Jag tycker tre år förefaller
var aningen för lång tidsperiod.
Det som också har framkommit i debatten som pågått är att det uppgörs
integrationsplaner både av AMS och av kommunen antingen enskilt eller gemensamt. Det kan först förefalla lite råddigt. Men jag har förstått genom kontakter i riket att där upplever de ändå att fungerar bra, trots att man har båda
myndigheterna antingen enskilt eller tillsammans.
När det gäller integrationsutbildning som benämns i 20 § som berör bl.a.
färdigheter i samhällsliv, kultur och livskompetens är det viktigt att betona
adekvat information om det åländska samhällslivet och kvinnorna och barnens rättigheter borde här betonas. Det tycker vi att är angeläget.
24 § stipulerar kommunens uppgifter och en allmän kommentar är att
man blir lite betänksam hur många av de åländska kommunerna som kommer att ha kapacitet att uppfylla kraven. Det kan man lite grann titta på.
Den socialdemokratiska lagtingsgruppen är i stort sett nöjd med förslaget.
Säkert kommer utskottsarbetet i lag- och kulturutskottet att ge anledning till
några smärre justeringar. Jag tycker att det skulle vara bra om social- och
miljöutskottet också skulle få uttala sig om detta mycket viktiga lagförslag.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Inledningsvis sade ltl Beijar att han tycker att det är bra att
man har inriktning på arbete och arbetsmarknadsintegrering. Det håller
jag förstås med om. Det är väldigt viktigt att man har ett arbete. Men det
är också viktigt för den som flyttar in att man får delaktighet i samhället.
Samhällsintegrationen är väldigt viktig och framförallt att man lär sig
språket. Det finns en problematik kring undervisning i svenska. Man
kan inte gå kursen SFI om man har ett arbete för man kan inte få ersättning från samhället när man går på den kursen. Det är en stor, stor
svaghet. I det här sammanhanget tycker jag att man också borde ha löst
den problematiken och gått in i arbetsmarknadslagstiftningen och löst
det, för det är en så stor fråga.
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Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag delar vtm Erikssons synpunkt kring hur viktig samhällsintegrationen och framförallt språket är. Det är en viktig aspekt
som vice talman pekar på. Därför är det också bra att utskottet fördjupar
sig i den frågan.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Problematiken är att man inte har gått in i arbetsmarknadslagstiftningen därför att man avser att återkomma med en större helhet. Vi
från liberalernas sida tycker att det är synd att man åtminstone inte lyfte
in just de inflyttade så att man skulle ha fått den här möjligheten. Även
för dem som har arbete är språkundervisningen väldigt viktig, att man
ordnar det på ett bra sätt så att de som går de kurserna också får en ersättning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag fäste mig också vid det som kollegan tog upp i 12 §, att det skulle
kunna ta hela tre år innan man hade en integrationsplan klar, det är väldigt märkligt. Jag vet inte om kollegan Beijar har noterat att i följande
paragraf, 13 § sägs det; "AMS eller kommunen inleder, utifrån den inledande kartläggningen, utarbetande av integrationsplanen inom två
veckor från att den inledande kartläggningen har gjorts”. Detta gör det
ännu mera förvånande. Ska man inleda arbetet inom två veckor, men
man kan hålla på i tre år? Eller talar de här båda paragraferna emot
varandra? Detta måste man i utskottet titta på. Jag vet inte om kollegan
Beijar har noterat den formuleringen som finns i 13 §.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag delar ltl Erikssons syn att utskottet får titta på det här.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Wille Valve

Fru talman! Bästa åhörare, vi i den moderata lagtingsgruppen stöder de övergripande politiska principerna och målsättningarna i denna lag. Lagförslaget
är väl underbyggt och har en hög nivå av konkretion.
En av sakerna som lagförslaget tar fasta på är att utomnordiska medborgare idag är överrepresenterade bland de personer som får annat än tillfälligt
utkomststöd, sidan 12.
Det finns också ett bredare, långsiktigt gemensamt intresse för landskapet
och kommunerna att effektivt förhindra allvarliga kulturella konflikter och
främja en smidig integration i samhället av de nya etniska grupperna.
Fru talman! Jag vill kort ta upp några av lagförslagets förtjänster och utmaningar.
Förslaget är ett paket med en fulltextlag och några lagändringar. Fulltextlagen är i praktiken en anpassad och ombearbetad version av den finländska
integrationslagen. Formatet är vettigt och överskådligt. Lagberedarna har
gjort ett gott arbete i att sålla bort de delar som i praktiken saknar relevans på
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Åland t.ex. projektet ”Delaktighet i Finland” – eftersom vi bara har ett enda
AMS som inte riktigt kan tävla med sig själv.
Fru talman! Verktyget för att integrera invandrade i denna integrationslag
genom arbete är den invandrades integrationsplan i artikel 11 som görs upp
av AMS eller hemkommunen. Förutom i de fall där det är ”uppenbart onödigt” enligt artikel 10. Denna integrationsplan är det centrala instrumentet
för att förverkliga hela integrationspolitiken, såsom den är fastställd i denna
lag. I en integrationsplan får ingen ändring sökas genom besvär. Med tanke
på att en integrationsplan kan innehålla väldigt personliga och känsliga uppgifter är det av stor vikt att alla vet vad som gäller. Det får inte råda någon
som helst tvekan om vilka sekretessbestämmelser och tystnadspliktsbestämmelser som myndigheterna har att ta hänsyn till. Idag nämns i artikel 33 förvisso att kommunala myndigheter ”trots sekretessbestämmelserna har rätt
att av varandra avgiftsfritt” få viss information. Vilka sekretessbestämmelser som gäller borde vara ännu tydligare anser jag.
Det finns många saker för utskottet att fundera på. En sak som utskottet
bör hålla i minne är att lagen är tänkt att utgöra en slags ram som ska fyllas
av politik i form av det integrationsprogram som minister Lindholm nämnde.
Det kommer även att fyllas på förordningsnivå.
Fru talman! Klara besked är bra. Det är bra att landskapsregeringen tar
fram basinformation om det åländska samhället som det står i artikel 7. Det
är viktigt att man som inflyttad får klara besked om vad som gäller – inte
bara att man får en självstyrelselag i handen, utan att man faktiskt får reda på
hur det åländska samhället funkar.
Mycket av integration och inklusion är på personlig nivå. Det handlar om
att bryta isen och strukturerna, utmana sig själv som arbetsgivare, föreningsaktiv och politiker. Titta på oss här i den här salen, vem av oss kan säga att vi
representerar de 5,2 procent av ålänningarna som idag talar ett annat språk
än svenska eller finska? Hör vad våra inflyttade har att säga. Flera av dem säger att de saknar arbete, och det på Åland som har en arbetslöshetsprocent på
3,5 procent. De arbeten som kommer till AMS är alltså de arbeten som din
grannes systers man inte ville ha, eftersom arbetsplatserna ges till din grannes systers man eller kusin osv.
Med detta vill jag säga att vi i den här salen inte bara har ett ansvar som
lagstiftare, vi har också ett visst ansvar som medmänniskor att förhindra utanförskap och marginalisering. Tack.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Bästa åhörare, i den obundna gruppen har vi haft förmånen att
följa det här arbetet på nära håll eftersom minister Lindholm som ansvarig
minister har tagit fram den här framställningen. Det har varit intressant.
Det gläder mig att vi nu har en fulltextlag. Även om lagen till stora delar är
en ”ctrl c/ctrl v-lag” från den finska lagen så är det ändå bra för läsaren att
kunna läsa lagen i sin helhet.
Under den förra perioden i lagtinget när den förra lagen debatterades så
sade jag att den lagtexten var väldigt svår att tillgodogöra sig. Till och med
före mig som är van att läsa lagar och som förstår hur en blankettlag är uppbyggd så var det svårt. Hur blir det då inte för en person som är ovan och
kanske inte heller kan språket riktigt bra?
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Jag vill sälla mig till dem som hellre talar om inkludering, i likhet med ltl
Pettersson. Jag tycker att det är en bra benämning som är fri från vissa belastningar. Lagen handlar om samhällets hjälp med inkludering till den del
den behövs.
Om man pratar om alla inflyttande som grupp så är 1/3 av Ålands befolkning inflyttad. Den största delen är från våra närregioner; Svenskfinland och
Sverige. En person som flyttar hit, kan svenska och har en rätt så hög utbildning har inte alls samma behov som en person i andra ändan av skalan. För
en flykting som kommer hit hals över huvud, har behövt lämna sitt hemland,
kanske inte har samma utbildning, inte kan språket och inte har någon fast
punkt som bekanta så är det en helt annan situation. Det är ju mera för den
delen av skalan som den här lagen kommer in. Det är de personer som behöver samhällets hjälp.
Viktigt är att man framförallt får information, att man får veta sina rättigheter och möjligheter och att den informationen är tillgänglig för personer
som har den här bakgrunden. Det är jätteviktigt att man får sina första steg
på rätt i det åländska samhället.
Det åländska samhällets stora styrka är småskaligheten. I det småskaliga
samhället ser man varandra och bryr sig om varandra. De här manifesteras
nu i den här lagen när man lagstiftar om att samhället också ska intressera sig
och bry sig om sina inflyttade som verkligen behöver det.
Jag tycker att det var en intressant diskussion i ett replikskifte mellan lagtingsledamöterna Jörgen Pettersson och Gunnar Jansson om integration
kontra assimilation. Assimilation ska man undvika, men det får inte heller bli
så att man inte vågar diskutera hur man ska hjälpa inflyttade. Man ska inte
vara rädd för att bry sig. Därför tycker jag att inkludering är lite mera det som
man ska syssla med. Man ska inte knuffa de här människorna in i det
åländska samhället. Man ska dra dem med sig. Vi ska dra dem med oss in i
det åländska samhället. Det är inkludering, tycker jag.
Den här lagen handlar om samhällets insatser för att få fröet att växa, om
man jämför den nya ålänningen med ett frö som planteras i jorden. Ett frö
behöver näring och vatten och en inflyttad behöver språket och ett arbete.
Det är väldigt viktigt för att få en bra start på sin vistelse på Åland. Det är viktigt med samhällets insatser. Det är också viktigt med näringslivets insatser,
attityder och inställningar och föreningslivet som är ett slags lim där man kan
limma ihop de nya ålänningarna med de befintliga. Framförallt gäller det på
det personliga planet, vi kan ju inte lagstifta om vad folk tycker och tänker.
Men det är väldigt viktigt att man med information från samhällets sida lyfter
fram fördomar och vädrar ut olika saker och möter okunskap med kunskap,
möter enkla inställningar med intellekt och fakta. Det blir också samhällets
roll, även om det sedan är det upp till var och en ålänning.
Jag tror, som tidigare talare, att ålänningarna är i grunden väldigt öppna
för nya intryck eftersom man i hundratals år har seglat runt jorden. De är inte
konstiga de som kommer från något annat ställe på jordgloben, som man
hade i sitt hem och pekade på. För oss ålänningar är globaliseringen egentligen inte någonting nytt. Vi har det med oss från segelsjöfartens tid.
Som utskottets ordförande Katrin Sjögren var inne på så finns det också
avigsidor med den här hjälpen. Det är viktigt att hjälpen blir just hjälp så att
man inte bli fast i ett samhällsfinansierat utanförskap. Därför är det viktigt
att följa hur det går för de här individerna med hjälp av statistik, vilken nytta
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samhällets åtgärder gör och framförallt att inte åtgärderna gör skada. Det
finns många exempel, bl.a. den här färska rapporten som nämndes här. Det
är viktigt att ha sådana saker i åtanke också, att man verkligen hjälper individer att komma igång och det ska inte bli en permanent situation för individen.
Frågan är hur den här lagen är utformad? Är lagen tillräckligt mycket anpassad efter åländska förhållanden? Det är svårt att säga. Det är också svårt
att säga om kommunernas roll är den rätta. När det handlar om den här typen av verksamhet så tror jag att ganska mycket ska göras av kommunerna,
eftersom det är kommunen som är närmast den nya ålänningen. Det ska inte
vara en landskapsmyndighet som är alltför fjärran som ska göra det. Det här
får helt enkelt kommunerna ta sig an och det gör man redan idag.
Utskottet har en viktig uppgift, att dels titta på rollfördelningen och dels att
de här åtgärderna är drivkrafter och inte bromsar för individen.
I de flesta fall på Åland handlar det här om enstaka individer eller på sin
höjd tiotals individer. Det är en väldigt småskalig verksamhet för den enstaka
kommunen. Totalt sett genom åren är det ungefär hundratals. Som alltid på
Åland handlar det inte om så många personer. Därför kan det bli ganska
mycket administration och byråkrati för enstaka individer, men det får man
helt enkelt ta. Man måste ju också samarbeta mellan kommunerna och inte
göra dubbelarbete.
Jag tycker att det här är en jättebra framställning. Fast inte den här lagen
är allena saliggörande så är det viktigt att den här lagen finns och reglerar det
till den del det behövs. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag vill bara tacka för ett bra anförande.
Jag vill i alla fall lite problematisera en sak som ltl Danne Sundman
sade. Angående fulltextlag så riskerar vi ändå alltid att halka efter. Vi
har gjort det under många, många år på den sociala sidan. I Finland har
man haft en integrationslag sedan -97 och vi har inte haft någon lag
ännu. Det är ett mynt med två sidor.
Tittar man t.ex. på sidan 19 så hänvisar man tio gånger till sidor i den
finska propositionen, när man ska läsa motiveringarna. Inte är det heller
riktigt glasklart och lätt.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det finns för- och nackdelar med det här sättet att lagstifta.
Om man jämför den här framställningen med den förra framställningen
så är det ingen tvekan om vilken som är mer lämplig att sätta fram både
för en tjänsteman som ska följa den och framförallt för en nyinflyttad
ålänning som i någon mån vill läsa i lagen vad man har för rättigheter
och vad samhället har tagit på sig för skyldigheter. Det råder ingen tvekan om att den här lagen är mycket bättre.
Det sätter piskan på ryggen för förvaltningen att följa med och ändra
vartefter det ändrar. Det är det som är självstyrelsens business, att ha
sin lagstiftning i skick.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag vill ändå understryka att den förra lagen inte alls var färdiggjord. Det var ett förslag som gick på remiss och som sedan aldrig
blev färdigt manglad före den nya landskapsregeringen tillträdde.
Men fortfarande lär man sig oerhört mycket när man läser detaljmotiveringarna och man förstår lagparagraferna på ett helt annat sätt. På
sidan 19 när man ska läsa om detaljmotiveringarna om integrationsplan
och uppgifter osv. så hänvisar man tio gånger till regeringens proposition.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Om man tar just exemplet på sidan 19 så är det en proposition som har kommit en gång. Man behöver leta upp det dokumentet en
gång och så har man det. Propositionen ändrar ju inte. Sedan kan det
komma nya lagändringar, det är ju det som är utmaningen. Om själva
grundförfattningen ändrar och det är någonting som vi borde ändra här,
fast det är vår behörighet, så det får man ju ta ställning till.
Vi måste inte alltid först titta i facit när vi räknar vår uppgift. Det kan
hända att den åländska formuleringen passar bättre för Åland. Jag sade
i mitt anförande att det också var viktigt att den här lagen blir rätt för
Åland och för de småskaliga förhållanden som vi har här. Framförallt är
antalet invandrare mycket lägre här. Man kan också ha bättre service på
grund av det och prioritera annorlunda så att självstyrelsen bli till en
fördel för de inflyttade.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Mörka dagar för självstyrelsen brukar jag ha svart skjorta, när
det är riktigt galet så brukar jag ha Musse Pigg slips och idag har jag både
och. Varför? Ja, det har jag för att vi har en integrationslagstiftning som är en
kopia av den finska lagstiftningen, trots att vi har ett totalt annorlunda förhållande här. Vi har en helt annan inställning till invandring och vi har ett
helt annat behov av arbetskraft. Jag förstår faktiskt inte hur landskapsregeringen har tänkt och jag förstår faktiskt inte heller hur centerns gruppanförande kan hylla det här förslaget.
När jag hörde hyllningen så passade jag på att bläddra i centerns valprogram som finns på Internet. Under det korta stycket integration står det så
här; "vi vill förenkla möjligheterna för invandrarna att få god utbildning
och lära sig svenska som underlättar för anpassning i samhället och förebygger kulturkrockar.” Det var inte något mycket inkluderande där, utan det
var helt klart assimilering, anpassning och undvika kulturkrockar.
Jag pratade i morse med en lagklok man som sade att den förra landskapsregeringen hade en blankettlag. Den här landskapsregeringen som är lite
mera självstyrelseprogressiv har en fotostatkopia.
Efter den här lilla mjukstarten på mitt anförande vill jag understryka att
jag inte tycker att vi ska egna lagar bara för sakens skull. Det tycker jag definitivt inte. Men på områden där vi har en helt avvikande politik, där vi har helt
andra behov som här till arbetskraftsinvandring, så förstår jag inte varför vi
har en fotostatkopia.
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Om man försöker få svar på den frågan så under 3.2, Lagstiftningsteknik så
nämner man lagen om utkomststöd, man nämner lagen om utkomstskydd för
arbetslösa och det sägs; ”bägge dessa rikslagar tillämpas i landskapet som
blankettlagar. Landskapsregeringen anser att det är mest följdriktigt att
även integrationslagen ska tillämpas som blankettlag men i formen av fulltextlag för att göra landskapslagstiftningen mer informativ”.
Ansvariga ministern Gun-Mari Lindholm sade i sin presentation att de
som arbetar med det här vill ha det på det sättet. Så är det, tyvärr, väldigt,
väldigt ofta. Det är ju detta som åderlåter självstyrelsen totalt. När vi slutar
tänka själva, när vi slutar slå fast vilka behov som är viktiga för det här samhället som vi är satta att ansvara för, när vi började kopiera och när vi hela tiden ska fråga andra hur vi ska göra så får vi en arbetsmarknadspolitik som
helt avviker från de behov som finns här. Vi har en integrationspolitik som
väldigt långt avviker från våra behov här och det tycker jag att är väldigt
olyckligt.
Tittar vi på själva lagframställningen lite mera i detalj, det som sägs som
AMS är att de ska göra en preliminär bedömning av den arbetslösa invandrarens förutsättningar för sysselsättning, studier och man ska göra en inledande kartläggning, allt detta är bra. Men det är ju inte någonting nytt och
det står också på sidan 14: ”De uppgifter som följer av den föreslagna lagen
för Ams påminner till stor del om den arbetsmarknadsservice som Ams redan idag tillhandahåller invandrare” Så är det ju.
Det kanske mest allvarliga i det här förslaget kommer under stycket 4.1.2.
Kommunernas ekonomi. När jag hörde centerns gruppanförande och man
sade att det har blivit mycket tydligare så undrar jag faktiskt om ltl Pettersson
har läst det här stycket överhuvudtaget? Ltl Beijar har tydligen läst det för
han sade att han uppfattade att det var lite råddigt. Men han hade pratat med
någon kollega på rikssidan som menade att det fungerar. Det är klart att det
fungerar på rikssidan. Där har man ju helt andra strukturer. Där har man ju
kommuner som är större än vad hela Åland är tillsammans. Men för oss gäller det att se till att vi har en lagstiftning som också fungerar på Kökar och
Sottunga för att nämna ett par exempel.
Under det här momentet sägs att kommunen ska starta en inledande kartläggningen och den inledande kartläggningen är också ett nytt instrument för
kommunen. Notera, speciellt i centerbänken, detta som sägs om kommunernas roll. ”Kommunen kan både ordna integrationsutbildning och anvisa invandraren att söka sig antingen till kommunens integrationsutbildning eller till frivilliga studier som ordnas av någon annan aktör. Kommunen är
allmänt ansvarig och samordningsansvarig för utvecklandet av invandrarnas integration. Kommunen ska se till att de kommunala tjänsterna även
lämpar sig för invandrare. Kommunen ska göra upp ett program för integrationsfrämjande som godkänns i respektive kommuns kommunfullmäktige
och ses över minst vart fjärde år. Ovan nämnda uppgifter kommer att medföra vissa kostnader för kommunerna. Landskapsregeringen avser inte justera landskapsandelarna med anledning av detta lagförslag utan anser att
kommunerna kan beakta de ökade kostnaderna inom nuvarande landskapsandelssystem”.
Bästa kollegor, inom näringspolitiken drev man för ett antal år sedan en
sådan linje att företagarna inte ska springa runt till alla möjliga dörrar och
försöka få hjälp hur man ska driva sina företag, utan man drev en-dörrs277

principen. Man ska få hjälp på ett ställe. Så måste det också vara för folk som
flyttar in till det åländska samhället. Det är ju mycket, mycket svårare om
man flyttar in till samhället, när man inte kan språket, att veta till vilken dörr
man ska springa när nu kommunerna får precis samma roll som kommunerna har på den finska sidan. Jag ska avslutningsvis återkomma till hur jag
tycker att det här borde fungera. Men titta på det här väldigt noggrant i lagoch kulturutskottet. Har man tänkt överhuvudtaget? Eller råkar det nu står så
här för att det är så i den finska lagen? Det tror jag.
Under övriga verkningar sägs; "någon verkan på myndigheters organisation har inte lagförslagen”. Om man menar det som åläggs kommunerna så
har det oerhört stora konsekvenser om alla 16 kommuner ska börja tillhandahålla det som de facto står i lagen att de ska tillhandahålla.
Om vi går över till lagtexten, det här är mera på detaljnivå som jag hoppas
att utskottet kan titta på. Den finska lagen som ligger till grund för det här
pratar i allmänna ordalag om att man ska främja integration.
1 § lyder: ”Syftet med denna lag är att stödja och främja invandrarkvinnors och invandrarmäns samt invandrarflickors och invandrarpojkars
utbildning”, annars är det precis samma som i riket. Det där är svårt att förstå. Om ni läser detaljmotiveringen så notera att detaljmotiveringen har
ingenting överhuvudtaget att göra med varför man har avvikit på åländsk
sida och varför man har delat upp det i kvinnor och män, pojkar och flickor.
Jag har inte hunnit kontrollera detta men troligtvis är detaljmotiveringen exakt den samma som finns i den finska lagen.
Jag har förstått, när jag har pratat med folk, att man har velat göra den här
uppdelningen för att lite komma åt den problematik som ltl Sjögren tog upp
på ett förtjänstfullt sätt; kvinnors utsatta roll om man inte kan språket, om
man blir hemma och inte kommer ut i samhället. Jag har också pratat med
invandrare om det här. De är tveksamma till om det är positivt att dela upp
män och kvinnor, pojkar och flickor på det sätt som man gör i den inledande
paragrafen, som tar fasta på lagens syfte. Jag har själv inget färdigt svar på
det här. Jag hoppas att man från utskottets sida kan titta på det. Grundtanken att hjälpa utsatta kvinnor är givetvis bra, man kan inte läsa sig till i detaljmotiveringen om det är det som är grundtanken. Men kan det finnas
nackdelar med det här?
Fru talman! Jag vill beröra 4 § där det står: ”Vid genomförandet av åtgärder och tjänster enligt denna lag ska barnets önskemål och åsikter utredas
och beaktas enligt barnets ålder och utvecklingsnivå. Endast i de fall att utredningen skulle äventyra barnets hälsa eller utveckling eller det i övrigt är
uppenbart onödigt behöver barnets åsikter inte utredas”. Jag tror att det är
viktigt för oss att vi har respekt och förståelse för att föräldrar som kommer
från helt andra kulturer än våra, som kanske inte förstår språket, som kanske
inte förstår varför deras barn ska intervjuas och utredas, kan bli väldigt oroliga och väldigt misstänksamma och undra vad det här handlar om. Samtidigt
vet vi att många barn blir utanför. Föräldrarna umgås bara med sina landsmän, de talar väldigt bristfällig svenska, det blir en klickbildning och det är
inte heller bra för barnen om de blir helt utanför. Jag tror att man vill komma
åt problematiken att barn kan fara illa och inte komma i dagvård i tid, de går
inte i eftisverksamhet och de måste få ett fungerande socialt liv. Paragrafen
kan vara bra men det kan skapa väldigt stora problem hos föräldrar som
kanske inte riktigt förstår vad det handlar om.
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Jag vet inte om det var med skratt eller gråt i halsen som jag läste i 12 § ”I
sak överensstämmer bestämmelserna i paragrafen med bestämmelserna i
12 § integrationslagen.” I detaljmotiveringarna är hela sidan full med
samma innehållslösa formulering, i sak överensstämmer, i sak överensstämmer, i sak överensstämmer, i sak överensstämmer, men det står ingenting i
detaljmotiveringen vad det betyder i sak.
Det som faktiskt är lite ledsamt är 7 §, basinformation om det åländska
samhället; ”landskapsregeringen ska ta fram och publicera information om
det åländska samhället”. Det är intressant, hur ska den informationen se ut?
För i originaltexten står det förstås att det ska vara information om det finska
samhället. Tittar man då i detaljmotiveringen så står det; ”invandrare informeras om sina rättigheter och skyldigheter i det finska arbetslivet. Alla som
flyttar till Finland ska få basinformation i samband med ett beslut om uppehållstillstånd”. Det förefaller som om man inte riktigt har hunnit ändra detaljmotiveringen.
Längre ner sägs: ”Avsikten är att basinformationen om det åländska
samhället både ska innehålla sådant som ingår i den information som riksmyndigheter ger ut och för Åland avvikande eller unika förhållanden”. Det
tyder på att det ska komma något tilläggspapper om vad som händer och sker
är på Åland. Det här ska delas ut till invandrare av Ålands polismyndighet eller magistraten i landskapet. Nog skulle det vara väldigt viktigt att det skulle
finnas på en sådan instans som AMS.
Trots att jag personligen inte är mycket för byråkrati så angående den inledande kartläggningen och integrationsplanen så tycker jag i grund och botten
att det är bra att man går igenom med den arbetssökande vilka färdigheter,
kunskaper och språkkunskaper man har så att man kan göra upp en plan på
hur man kan hjälpa personen ifråga in på arbetsmarknaden. Jag tycker det är
bra och det kunde man plocka ut.
Däremot när det gäller formuleringen i 11 § vill jag att utskottet speciellt
också tittar på. Det står så här:” Utöver studier i svenska kan i integrationsplanen överenskommas om undervisning i invandrarens eget modersmål,
samhällsorienterad undervisning, läs- och skrivundervisning samt undervisning som kompletterar den grundläggande utbildningen” Detta med utbildning i invandrarens eget modersmål, så jag har pratat med flera invandrare idag för att höra hur de ser på det här och de delar min uppfattning om
detta, om man också har utbildning på invandrarnas eget modersmål så försvårar det oerhört möjligheten för dem att komma i det åländska samhället,
dvs. att lära sig svenska så fort som möjligt. Det kan givetvis säkert finnas
flera uppfattningar. En person som har gått på Medis berättade åt mig, att
när det handlade om samhällsorienterad undervisning så funderade han
länge på hur det kunde komma sig att man hade kung på Åland. Men det visade sig sedan att det svenskspråkiga informationsmaterial som man använder på Medis är från Sverige. Jag tror också att det är viktigt att en samhällsorienterad undervisning handlar om detta samhälle och inte bara att det är
undervisning på svenska.
Jag tänkte ta upp detta i paragraferna 12 och 13 som ltl Beijar och jag hade
ett replikskifte om. Vi får hoppas att utskottet tittar på vad som gäller. Ska
man faktiskt hålla på att tumma på de här planerna i tre år? Eller ska man
göra någonting inom två veckor? För båda paragrafer 12 och 13 talar emot
varandra.
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När det här lagförslaget kommer till utskottet så tycker jag att man borde
förkasta det här förslaget. Överväg möjligheterna att tillsätta en parlamentarisk grupp som utgående ifrån våra behov här på Åland utarbetar en integrationslagstiftning som faktiskt tar sikte på det samhälle som vi lever i och de
behov som finns här.
Man tog fram en mycket bra utredning. Jag tror att det var Ålands mångkulturella förening som ledde det, Knutpunkt Åland. Det var ett mycket bra
dokument och det finns ingenting ifrån det dokumentet överhuvudtaget i det
här förslaget.
Fru talman! När man säger att man ska förkasta någonting så borde man
också komma med konstruktiva förslag. Jag vill avslutningsvis ta upp fem
punkter ur det integrationspolitiska program som Ålands Framtid tog fram.
1) 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 ska verka i nära samarbete med AMS. I kontaktcentret
bör representanter från de största etniska och språkliga grupperna finnas
som kan fungera som tolkar, vara sakkunniga och även fungera som kontaktpersoner till nätverk.
Jag tror att det är väldigt viktigt att man har en dörr så att man vet vart
folk ska vända sig. Vi kan inte ha den finska lagstiftningen, på det sätt som vi
har, att alla kommuner ska vara inblandade i det här.
1/4 av de arbetssökande är utländska och det innebär att alla som är från
Åland och Finland på AMS inte är med i den här procentsatsen, 25 procent är
utländska medborgare. Därför är det väldigt viktigt att man har möjligheten
till en dörr, en lösning, så att man därifrån kan hjälpa vidare.
2) Att det inom AMS anställs en speciell handledare för inflyttade som har
till uppgift att bistå och koordinera inflyttade in i den åländska arbetsmarknaden.
Vi har aldrig tidigare från Ålands Framtids sida föreslagit att man ska anställa mer personal i offentlig sektor. Därför vill jag lite revidera den här
punkten. Jag tror faktiskt att någon av personalen på AMS kunde specialisera
sig på den här biten.
3) Särskilda utbildningsplatser för inflyttade med extra utbildning i
svenska skapas inom det yrkesområde och branscher där nyrekryteringsbehovet är störst i framtiden.
Det är väldigt viktigt, därför har integrationen lyckats så bra på Åland för
att arbetsmarknaden har varit i behov av dem som har kommit hit. Vi kan slå
oss för bröstet och tycka att vi är väldigt ädla människor, men den dagen arbetsmarknaden ser annorlunda ut och folk upplever att man inte får ett arbete på grund av invandrarna tar arbeten av dem då kan det bli någonting
annat. Vi har sett lite tendenser under vintern till en sådan debatt. Därför är
den här punkten väldigt viktig.
4) Att inflyttade kvinnors särskilda problem och behov ska inkluderas i
landskapets jämställdhetsarbete och den plan landskapet upprättar för detta
arbete.
Jag undrar om det inte är där som man borde lägga in extra resurser i jämställdhetsarbetet och speciellt fokusera på inflyttade kvinnors särskilda problem.
5) Att landskapet och kommunerna inom alla delar av sina ansvarsområden aktivt verkar mot rasism, främlingsfientlighet, utanförskap.
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Det borde vi kunna enas om. Ursäkta att det blev lite långt.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! När det gäller sättet att lagstifta så var problemet med det
förra förslaget som var på remiss att det var en blankettlag med en
massa undantag. Det var sida upp och sida ner med undantag. Det blev
så svårt att tillgodogöra sig för man visste inte vad som gällde. Då är i
alla fall det här ett steg mot ett bättre sätt att lagstifta eftersom man har
rett ut vad som är relevant för Åland och vad som behövs här. Man utgår
ändå från den finska lagen eftersom man i övrigt också är fast i många
finska delsystem. Jag tycker att det är en framkomlig väg.
Det kan hända att det är svårt att tillfredsställa ltl Anders Eriksson till
fullo i den här frågan. Jag tycker i alla fall att den här lagen är mycket
bättre uppbyggd än det förra förslaget.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är alltid svårt att jämföra vilken väg man ska gå, om någonting är
riktigt, riktigt illa så är allt bättre än det som är riktigt, riktigt illa. Men
vi borde kanske ha någonting som är riktig, riktig bra istället.
När ltl Sundman säger att vi sitter fast i finska delsystem så är det ju
på det sättet. Men delar inte ltl Sundman min uppfattning att nog borde
vi, på så här centrala politiska områden som arbetsmarknadspolitik och
integration, utgå ifrån hur situationen är i det samhället som vi är satta
att ansvara för? Det här är ju sist och slutligen inte någon månresa utan
det kräver ju bara lite kreativt arbete och lite tankemöda. Men det innebär att vi börjar tänka lite mera självständigt, om uttrycket tillåts.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! För mig får man gärna tänka självständigt och det tycker jag
att man gör i den här framställningen. På de punkter där inte det finska
systemet passade in så har man anpassat det till åländska förhållanden.
Sedan är det ju inte säkert att man är i mål. Som jag läser lagen så tycker
jag ändå att man har lyckats anpassa det bra till åländska förhållanden.
Jag tror att det är svårt att på förhand exakt säga hur det här kommer
att slå ut. Till stora delar pågår det här arbetet redan. Det handlar ju inte
bara om småskaligt samhälle, utan de här bestämmelserna kommer sist
och slutligen att gälla för några få individer. Jag tror att det här är den
bästa vägen att gå. Som jag sade i mitt anförande så får man också försöka anpassa och reviderade det och kanske ta in lite mera självständigt
tänkande om det visar sig att det här inte fungerar. Jag tror att det här
är en mycket bra början.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det tror däremot inte jag. Ltl Sundman sig att det handlar om några få
individer. Delvis har han rätt. För åländska förhållanden är det ändå relativt många människor som berörs. Men om man tittar på de finska
strukturerna och systemen så då är det definitivt några få individer.
Ltl Sundman säger att man har anpassat det här väl till åländska förhållanden. När det gäller kommunernas roll så anser jag inte det. Vi är
ett litet samhälle, vi ska använda våra resurser på det absolut klokaste
sättet. Det finns kompetens på AMS och det är där som man borde
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bygga upp ett kontaktcenter. Glöm nu, värderade regeringspartier, att
det var vi som lade förslaget om ett kontaktcenter. Försök tänka vad som
är bäst för de människor som kommer hit till vårt samhälle. Hur kan vi
hjälpa dem in på arbetsmarknaden? Hur kan vi hjälpa dem att lära sig
svenska så fort som möjligt? Det är det som man måste fokusera på. De
ska inte behöva springa runt till alla skolor, poliser, AMS, länsstyrelsen
och FPA. Det är oerhört komplicerat att komma till det åländska samhället.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Sin vana trogen använder sig ltl Anders Eriksson av ganska tråkig politisk retorik. Han problematiserar delvis i onödan, eftersom de
som flyttar in redan har ett arbete och inte är föremål för den här lagstiftningen så det är onödigt att problematisera det.
Däremot tycker jag att ltl Anders Eriksson, som hör till den bransch
som väldigt många kommer till för att arbeta, skulle kunna diskutera i
sina intresseföreningar på vilket sätt man som arbetsgivare ska erbjuda
undervisning i svenska? Jag vet av erfarenhet bl.a. av Anders Erikssons
anställda att man kanske hellre talar engelska än lär sig tala svenska.
Det tycker jag är en viktig fråga att diskutera.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det sista förstod jag inte, men det lät väldigt personligt.
Ansvarig minister säger att jag problematiserar. Om jag försöker peka
på problem så problematiserar jag. Men är det inte det som vi ska göra i
en remiss? Jag tror att det är fel att ge kommunerna den rollen i integrationsarbetet som man ger i Finland med de jättestora kommuner som
man har där. Man har en helt annan struktur i Finland. Jag anser att
man bör försöka använda det åländska samhällets resurser på bästa sätt,
som jag sade redan tidigare i replikskiftet. Det tror jag att man gör genom att bygga upp ett kontaktcenter i nära samarbete med AMS. Där
alla som flyttar till Åland vet var man får hjälp och inte behöver fara ut
till kommunalkontoret i Finström, Sund eller Saltvik och göra upp en
egen plan där.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Vad beträffar ansvarsfördelningen mellan kommuner och AMS
så är det ju såsom uppdelningen är idag i lagstiftningen. Men avser ltl
Anders Eriksson att vi ska föra ännu mera på kommunerna av det som
AMS gör idag eller vice versa? Så varsågod att föreslå det, men så här ser
fördelningen ut idag. Det som vi redan har så har vi följt.
Däremot tror jag det är väldigt bra att kommunen är involverad för
det är kommunen som egentligen har kunskap och kännedom om sina
medborgare i kommunen. Man vet vad den personen har få möjligheter
när det gäller olika service som produceras i kommunen. Jag tror att
kommunen känner bäst till om det är en ensam förälder som är hemma
och som kanske behöver avlastning eller möjlighet till lekpark medan
den äldre går och lär sig svenska.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Vi kanske kan slå fast att de här frågorna inte är så alldeles enkla, för då
har de varit lösta för länge sedan. Det är inte alldeles enkelt att få det här
att fungera. Det har gått väldigt bra det åländska samhället tack vare vår
goda arbetsmarknad. Men det krävs ändå en viss kompetens för att man
ska kunna sköta de här frågorna.
Om jag förstår lagstiftningen rätt, om man har fått utkomststöd från
kommunerna då är det kommunerna som ska göra integrationsplanen.
Men om man inte har fått det utan man är kund hos AMS så då är det
AMS som ska göra planen.
Det är orimligt i det lilla åländska samhället, med reservation för att
jag eventuellt har förstått lagstiftning fel, men detaljmotiveringarna tyder inte på det. Det här är också något som man från utskottet måste
titta på, för inte är det att samla resurser, inte är det att samla kompetens.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack fru talman! Jag får börja med att gratulera ltl Eriksson till valet av
slips. Det passar mycket väl med innehållet i anförandet.
I övrigt förstår jag inte riktigt ltl Erikssons tydliga bitterhet som sipprar fram gentemot det parti som jag råkar företräda. Centern har suttit i
regeringen de senaste 30 åren och vi har väl troligen världsrekord i inflyttning på Åland. Därför är det bra att vi formaliserar denna inkludering i en lag. Jag förstår inte riktigt vad ltl Eriksson tycker att problemet
med det?
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är knepigt att uttala sig. Jag vet inte hur många partier som har beskyllt mig för att vara bitter. Är man bitter för att man pekar på någonting som inte håller ihop, så må jag väl vara bitter då.
Jag noterar att man i centerns valprogram pratar om anpassning i
samhället. Man pratar om att förebygga kulturkrockar. Det är formuleringar som andas en viss rädsla. Det är väldigt viktigt att de som kommer hit anpassar sig så att det inte blir kulturkrockar.
Jag tycker inte alls att det hängde ihop med det anförande som ltl Pettersson höll här, där han pratade om inkludering. Jag håller helt och
hållet med om inkludering. Invandring och integration är egentligen
väldigt problemrelaterade ord om man t.ex. ser i den svenska politiska
debatten. Jag föredrar att kalla dem som flyttar in hit för nya medborgare istället. Det är synd att allt runt invandring och integrationen är
negativt laddat. Det hänger säkert ihop med att vi är så influerade av
svensk media.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! Vad som stod i valprogrammet verkar ltl Eriksson
minnas bättre än vad jag gör. Men partiets linje är glasklar; vi är för en
inkludering, i enlighet med det som jag sade tidigare från talarstolen.
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Det kan möjligen ha med fenomenet att göra att om man pratar alldeles för mycket så hinner man ibland inte riktigt lyssna.
Jag tycker personligen att det är symptomatiskt att de, av allt att
döma, intresserade åhörarna valde att lämna oss under ltl Erikssons anförande. För anförandet andades allt annat än inklusion, snarare tvärtom.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag kan trösta ltl Pettersson att jag inte tror att det hade så mycket att
göra med vem som talade, utan det hade nog att göra med lektionstiderna.
Det är också mycket, mycket vanligt inom åländsk politik att man
glömmer det som står i valprogrammen. Det är heller inte någonting
nytt. Men i och med att vi jobbade ganska mycket med integrationsfrågan under valrörelsen så råkade jag så väl komma ihåg den där formuleringen som precis andades någonting helt annat, en rädsla. ”Det är viktigt att de som flyttar in anpassar sig, det är viktigt att vi inte får
några kulturkrockar”. Det råkade jag komma ihåg. Men Pettersson behöver inte alls skämmas, det är väldigt många som glömmer sina vallöften.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ltl Eriksson nämnde under sitt anförande undervisning av det egna modersmålet som en negativ åtgärd för integration.
Vad grundar ltl Eriksson sina fakta på? Som språkdidaktiker vet jag att
det finns gedigen forskning som visar att den övriga språkundervisningen och inlärningen också stärks ifall modersmålet är starkt. Kan jag få
ett klargörande?
Ltl Anders Eriksson, replik

Absolut, jag är inte någon expert och jag har inte gjort några forskningar
i ämnet heller, annat än att jag faktiskt ringde och pratade med tre
människor som har flyttat hit från tre helt olika kulturer. Jag berättade
hur det var formulerat och frågade dem om de trodde det var bra eller
inte. Samtliga dessa tre personer trodde inte det var bra. De flesta som
har varit här ett antal år har ju kommit underfund med att nyckeln till
det här samhället är att lära sig svenska så fort som möjligt. Jag försöker
hjälpa inflyttade att få tag på jobb för det är inte så lätt via AMS alla
gånger. Ofta får man höra frågan om de kan svenska. Om jag är tvungen
att säga; ”nej, de kan tyvärr inte svenska” så är det väldigt svårt att
komma ut på arbetsmarknaden. Jag tror också att de inflyttade med sina
egna erfarenheter har lärt sig att de verkligen borde ha koncentrerat sig
på svenska från första början om de ska lyckas. Det är bara mot den
bakgrunden som jag grunder mitt uttalande på.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Här tror jag att ltl Eriksson nog ska titta på forskning i
stället för enfaldiga intervjuer för att plocka rätt information.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Det var ett väldigt tråkigt uttalande. Inte vet jag varför man skulle vara
enfaldig för att man pratar med folk som faktiskt berörs av den här lagstiftningen som vi har på bordet. Jag finner ingenting enfaldigt i det. Jag
har haft den här uppfattningen själv. Men, bästa ltl Kemetter, jag är inte
så enfaldig att jag tror att jag har rätt utan att jag har pratat med dem
som berörs av det. Därför pratar jag med folk för att få reda på hur de
ser på det. Jag tror att svenska är nyckeln till en lyckad integration.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Sara Kemetter

Fru talman! Det har varit en lång debatt. För mig är det här en bra lagstiftning, trots att jag klätt mig i pärlor som ofta symboliserar tårar.
Det finns många skäl att flytta till Åland. Utgångspunkten för den nya integrationslagen är att svara på de ändringar som har skett i invandringen under de senaste 20 åren. I fortsättningen kommer alla som flyttar till Åland att
få basinformation om det åländska samhället och handledning om tjänster i
samband med att de får uppehållstillstånd eller registrerar sin uppehållsrätt.
Det här tycker vi att är bra.
Målet med reformen är att ta hänsyn till alla som av olika skäl flyttar till
Åland och att främja integrationens dubbelriktning. Integration förutsätter
att det förs en dialog och bedrivs gemensam verksamhet mellan invandrare
och den åländska befolkningen. Vi måste öka integrationsåtgärdernas verkningar och förbättra uppföljningen samt förbättra handledningen i invandringens första skede.
Det är viktigt att utlänningar får information om vårt samhälle, om sina
rättigheter och skyldigheter samt rådgivning i fråga om språkundervisning
och sökande av arbete. Vi måste förhindra utanförskap av grupper i sårbar
ställning. I dessa grupper ingår till exempel funktionshindrade och äldre personer samt utsatta barn och kvinnor.
Fru talman! Den nya integrationslagen som debatteras idag tar upp dessa
frågor och socialdemokraterna är glada att vi äntligen är i beredskap att anta
den. Den har varit väntad av både politiker, tjänstemän såväl som enskilda
individer.
En punkt vill jag dock att utskottet tittar på och det gäller hur den s.k. sociala integrationen eller dubbelriktningen främjas. Det hittar vi bl.a. i 25 §. Integration kräver inte alltid stora investeringar, utan det uppstår samspel på
vardagsnivå, mellan grannar, på arbetsplatser och inom hobbyverksamhet.
Här har den tredje sektorn en avgörande roll. Det borde vara kommunens
och de övriga lokala myndigheters ansvar att främja internationalism, jämlikhet och likabehandling, positivt samspel mellan olika befolkningsgrupper
samt goda etniska relationer och dialoger mellan kulturerna. Invandrarbefolkningens behov ska beaktas vid planeringen och genomförandet av basservice och andra tjänster. Detta öppnar en möjlighet att granska tjänster ur en
ny synvinkel.
Fru talman! Språkkunskap är nyckeln till all lyckad integration. Här tycks
vi alla vara enade. Jag upplever också att Medis språkkurser för vuxna och
grundskolans svenska för invandrare har en avgörande roll.
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Men, fru Talman, integrationen står och faller med arbetet. Den som
kommer hit från ett annat land måste få sin utbildning validerad samt ges
möjligheten att försörja sig själv och sin familj. Här har AMS en avgörande
roll. Vår uppgift som politiker är att skapa förutsättningar.
I lagförslaget saknar jag även, tillika som liberalerna, ett samarbete med
näringslivet. Det är svårt att få arbete inom den offentliga sektorn därför att
det är starka språkkrav och utbildningsnivån har ofta höga krav. De som har
integrerats bra i samhället har ofta startat egna företag. Här tycker jag att
man ska kunna se på ett samarbete. Tack.
Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Det börjar bli lite tomt i bänkarna och det är synd på en så pass
viktig fråga. Det kanske bli bättring snart, vi får se. Jag ska göra ett försök.
Jag vill för det första tacka regeringen för att de kommer med den här lagen till oss idag. Det är en så pass viktig fråga som har debatterats här sista
åren kanske mera intensivt än någonsin både i lagtinget och i den allmänna
politiska debatten.
Däremot är även jag, i likhet med ltl Anders Eriksson, lite besviken på ambitionsnivån. Jag ska gå in på detta lite mera i detalj.
De tre största utmaningarna vad gäller integrationen på Åland idag är dels
lämplig sysselsättning för dem som kommer hit. Många har poängterat vikten
av ett arbete som en del i integrationen. Jag tror att den absolut bästa metoden för att skapa lämplig sysselsättning för våra inflyttade är en aktiv näringspolitik. En aktiv näringspolitik är en god integrationstaktik, hävdar jag
som ett litet tips till minister Karlström som inte råkar vara närvarande nu.
Språk är förstås en bra och viktig nyckel om vi ska lyckas med integrationen. Det här lagen kommer inte med så många konkreta åtgärder på det området, vilket kanske är synd, men det hade sina förklaringar som vi tidigare
fick förklarade för oss av minister Lindholm.
Jag tror också att isolering eller segregation är ett problem som vi borde
belysa lite mera. Jag tror att det är absolut viktigt att vi betonar vikten av ett
föreningsliv som också är öppet för inflyttade och invandrare och att vi ser till
att de kommer in i arbetslivet snabbt. De två faktorerna är jätteviktiga för att
motverka isolering och segregation.
Man kanske borde föra en debatt lite oftare om var nyinflyttade ålänningar
bosätter sig. Finns det någon risk för att vi ser, det som hänt på vissa ställen i
Sverige och i Finland, att många inflyttande koncentreras till en viss plats?
Tänker man på den problematiken ifrån landskapsregeringens sida? Jag har
inte sett så mycket spår av det i den här lagen. Jag tror att det är en debatt
som är viktiga att föra. Det kan vara en nyckel i en god integration för det
åländska samhället.
Jag försökte, när jag planerade mitt anförande, att hålla mig till de konkreta åtgärder som finns i integrationslagen. Jag läste och läste men jag blev
lite besviken. Jag kunde egentligen bara hittat två åtgärder som jag tycker att
är viktiga och som kommer att göra skillnad för den enskilda inflyttaren. Dels
är det integrationsplanen och dels är det integrationsprogrammet som kommunerna ska göra upp. De ser jag som de stora två åtgärderna som presenteras i den här integrationslagen. Jag tycker att det är lite synd att jag bara hittade de här två, för jag hade mycket på min checklista som jag saknar och
som jag gärna skulle ha sett att man tog ställning till och förde fram från re-
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geringens sida. Kanske det kan ha att göra med den starka inspirationen från
den finska lagen eller kanske förklaringen är någon annan? Jag hoppas på
det.
Man skriver i detaljmotiveringarna; ”förslaget medför att ansvaret och
uppgiftsfördelningen mellan myndigheter tydliggörs”. Ja, där är jag nog lite
fundersam, i alla fall när det handlar om AMS och kommunerna och deras
ansvar vad gäller att ta fram en integrationsplan och inleda det här arbetet
som ska hjälpa den inflyttade. Man skriver på sidan 27 i 10 § så här; ”Ams,
ska inleda den inledande kartläggningen för en invandrare som är arbetslös och är registrerad som arbetssökande vid Ams enligt landskapslagen om
arbetsmarknadspolitisk verksamhet, om det inte är uppenbart onödigt.” Sedan skriver man i nästa mening: ”Kommunen ska inleda den inledande kartläggningen för en invandrare som annat än tillfälligt får utkomststöd enligt
landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd, om det inte är uppenbart onödigt”. Om man är arbetslös och lyfter utkomststöd så betyder det att man passar in på både kommunen och AMS.
Man kan antingen vända sig till kommunen eller till AMS, för lyfter man utkomststöd så måste man ju vara arbetssökande, annars får man inte utkomststödet. Jag tycker att det är lite märkligt att man inte närmare definierar vem som faktiskt ska sköta det här. Kommer man till kommunen och man
är arbetslös och lyfter utkomststöd så kan de hänvisa dig till AMS och säga att
man är arbetssökande och att man ska be AMS om hjälp. På samma sätta kan
AMS hänvisa dig tillbaka till kommunen i värsta fall och säga att det är kommunens ansvar att sköta.
Jag ställer mig också lite skeptisk till att det är kommunen som ska ha det
övergripande ansvaret för den allmänna integrationen. Det kan finnas ett sådant fall att en inflyttad jobbar i en kommun, bor i en annan kommun och
kanske har sina barn i skolan i en tredje kommun. Vilken kommun är det då
som ska ha hand om integrationen? Så som jag tolkar det är det den kommun
som man bor i. Men den kommunen kanske inte har en god uppfattning om
vilka förhållanden man har på arbetsplatsen eller vilka förhållanden som råder i den skolan där man har sina barn. Vi skulle vinna mycket på att ha ett
kontaktcenter, ett ställe som har det övergripande ansvaret för integrationen
och inte flera ställen genom uppdelningen av ansvaret på kommunerna och
AMS. Jag ställer mig skeptisk.
Om vi tittar på 7 § på sidan 26 så pratar man om att samhället ska ordna
basinformation. Ltl Eriksson var inne redan på att vi inte har läromedel på
t.ex. Medis som berättar om det åländska samhälle utan man pratar om den
svenska kungen och de förhållanden som råder i Sverige. Det är ju lite märkligt. Jag tar för givet att i samband med tilläggsbudgeten så får vi nu se ett
konkret förslag där man tar fram ett åländskt läromedel för nyinflyttade. Det
hoppas åtminstone jag på. Jag tror att det är viktigt att vi ska lyckas med det
här åtagandet som vi faktiskt tar oss an i och med den här skrivningen.
Ålands Framtids förslag på området integration har ltl Anders Eriksson redan presenterat. Knutpunkten är kontaktcentret, vi ser det som nyckeln i integrationsarbetet.
Jag tycker, i likhet med ltl Anders Eriksson, att det är synd att man inte har
tittat närmare på ”Knutpunkt Åland”. Kanske man har tittat på det men man
hänvisar inte alls till det i det här arbetet. Jag hittar tyvärr inte särskilt många
spår heller i min checklista, som jag gjorde upp tidigare vad gäller integrat287

ionsåtgärder. I Knutpunkt Åland skriver man klart och tydligt som ett förslag
på att förbättra integrationsarbetet är grundade av ett informations- eller
rådgivningscenter. Det är solklart, man förespråkar det och man har gjort en
förprojektering. Man har satt sig in i problematiken vad vi behöver på Åland
och kommit fram till ett informationscenter eller ett rådgivningscenter, kalla
det vad man vill men en kontaktcenter i alla fall.
Man föreslår också att mentornätverk för nyinflyttade där ålänningar eller
inflyttade som har fått hjälp och kommit in i samhället på ett bra sätt kan
verka som förebilder och lotsa de nyinflyttade in i samhället. Här skulle det
vara ypperligt att de som är redan har kommit via kontaktcentret skriver in
sig på mentorlistan. När en nyinflyttad kommer till kontaktcentret nästa gång
så ringer man upp en ledig person på listan och frågar om man är intresserad
av att hjälpa en inflyttad in i samhället. Jag tror att det skulle vara till stor
hjälp, också vad gäller den sociala inkluderingen, att man har en person som
kan ge lite goda tips och råd på vägen. Tidigare på 70-talet hade man värdfamiljer som Röda Korset ordnade, de familjerna hade lite samma funktioner.
Jag tycker att det är synd att det här har fallit bort. Jag tror att det skulle
kunna göra stor nytta.
Flexiblare undervisning i svenska har vi diskuterat. Man säger att det är på
gång. Men vi har fortfarande inte heller med den här lagen sett hur det här
ska ske i praktiken. Man efterfrågar särskilt skräddarsydd utbildning på
kvällstid, det finns inte idag och utbildningen är avgiftsbelagd. Man efterfrågad utbildning i svenska på arbetsplatsen. Idag har man inte färdiga system
för det.
Man vill också ha större fokus på just den specifika bransch som man arbetar i så att man också lär sig facktermer på svenska. Det får man kanske inte
via Medis idag eller i den utbildning som finns.
Man betonar vikten av validering. Validering av kunskaper berörs ju delvis
av det här då integrationsplanen ska omfatta främjande av invandrarens möjlighet att delta som en likvärdig medlem i samhällsverksamheten. Dit tycker
jag att man kan hänföra valideringen av kunskaperna och det som man besitter när man kommer hit till Åland som man bör kunna utnyttja. Om man är
läkare eller lantmätare från Afrika, Asien eller Amerika och kommer till
Åland så skulle man på ett enkelt sätt kunna validera kunskaperna idag och
se vad som fattas och på så sätt kunna fortsätta att arbeta i sitt yrke. Det är
synd om man tack vare att man har en utbildning i ett annat land inte kan
använda den utbildningen när man kommer hit. Det förlorar både vi som
samhälle på och också den inflyttade, tror jag.
Jag är i alla fall tacksam för att lagen har kommit hit idag och att vi får tillfälle att diskutera den. Jag tycker nog att vi lämnar tillbaka lagen så att vi får
ett bättre förslag. Mina ambitionsnivåer är nog betydligt högre vad gäller integrationspolitiken än det papper som vi har framför oss idag, tyvärr. Tack,
fru talman.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag vill också tacka Axel Jonsson för att han tycker att
han har den rätta lösningen. Det är bra om man kommer med förslag.
Det var en hel del sågning och ltl Axel Jonsson saknade konkreta planer. Jag hörde inte så hemskt många konkreta planer från ledamoten
heller. Det skulle ha varit intressant att höra mera.
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Kontaktcenter nämndes, sedan en mentorlista men jag tror inte det är
meningen att en mentorlista ska finnas med i en integrationslag. Det är
kanske mera en sak för förvaltningen. Det är synd, ltl Axel Jonsson hade
ändå ett så bra anförande, han borde ha kompletterat med lite mera
konkreta planer.
Sedan nämnde ltl Axel Jonsson att de som söker utkomststöd blir bollade mellan myndigheterna. Som ltl Axel Jonsson sade:” du lyfter utkomststöd du ska inte nog inte vara här, du ska till arbetsförmedlingen”.
Nog har de ett sådant bra arbete mellan kommunerna och AMS att man
samarbetar och kontaktar varandra.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Det sista först, att bli bollad mellan kommunerna och AMS så nog tror
jag också att man kan lösa det på ett pragmatiskt sätt. Men jag tog fasta
på att man skrev att ansvaret och uppgiftsfördelningen mellan myndigheter tydliggörs. Jag tycker inte att man tydliggör i och med den skrivningen. Ärligt talat förstår jag inte vems ansvar det är att ta hand om en
inflyttad som är arbetslös och lyfter utkomststöd. Ska han gå till AMS eller ska han gå till kommun? Var hittar man det tydliggörandet i lagen?
Jag hittar det inte i alla fall.
Vad gäller de konkreta åtgärderna så försökte jag åtminstone lyfta
fram dem, men jag kanske misslyckades och jag ska försöka ta det kort
en gång till: Grundande av ett informationscenter, ett mentornätverk för
inflyttade, flexiblare svenska undervisning på arbetsplatsen och validering av kunskaper. Det var åtminstone fem åtgärder. Sedan kan du lägga
till de åtgärder som ltl Anders Eriksson lyfte fram här tidigare.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, ltl Jonsson. Om man är arbetslös och ska lyfta utkomststöd ska
man givetvis gå till kommunen för att få utkomststöd, bara som ett förtydligande åt ledamoten.
Nu fick jag lite flera punkter här. Det här kontaktcentret ser jag som
ytterligare en myndighet som man ska gå till. Först ska man gå till kontaktcentret, sedan ska man gå till kommunen och begära utkomststöd
och om man också är arbetslös så ska man gå till AMS. Då ska man gå
till tre ställen. Eller tänkte ltl Axel Jonsson med det här kontaktcentret
att vi också tar bort alla kommunens övriga skyldigheter som utkomststöd osv? Jag har inte riktigt hängt med där.
Ltl Axel Jonsson, replik

För det första så ska det inte vara en ytterligare myndighet. Ltl Winé har
missuppfattat min ambition med kontaktcentret. I kontaktcentret ska
det finnas personer som har språkkunskaper i de största språkgrupperna som flyttar till Åland. De kan hjälpa dig med svar på frågor om utkomststöd och svar på frågor om arbetsmarknaden, om arbete och om
språkundervisningen. De ska lotsa dig och sköta kontakterna med de
här olika myndighetsinstanserna. Det är det som är hela grejen, man
vänder sig till ett ställe och därifrån får man hjälp så att man ska slippa
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springa mellan dessa tre. Det är åtminstone min målsättning med det
hela och tanken bakom. Sedan hur man genomför det i praktiken får
man förstås titta närmare på. Jag tycker att det är viktigt att har en vision och en tanke på vad som man tror att är bäst för det åländska samhället. Där tror jag att kontaktcenter kan vara en bra nyckel.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag noterade att ltl Jonsson tog upp bosättningsområden för invandrare och visade på hur det har sett ut i Sverige. Jag undrar
om man blandar äpplen och päron? Man har möjlighet att reglera vissa
delar för personer som har flyktingstatus. Generellt har ju invandrare
rätt att bosätta sig var man vill. Vad vill egentligen ltl Jonsson i den här
frågan? Vill han reglera? Pratar han om personer med flyktingstatus eller invandrare?
Ltl Axel Jonsson, replik

Det handlar mer om den övergripande samhällsplaneringen. Är man inflyttad och kanske arbetslös så har man kanske inte möjligheten att bosätta sig var som helst. Jag tror mera att det handlar om att när vi planerar bostäder på kommunal nivå främst att man har det i åtanke, så att
man inte skapar de problem som vi ser i Sverige. Jag tycker inte heller
att vi ska gå in och reglera och peka ut på kartan var de inflyttade ska
bosätta sig. Det är givetvis något som de själva ska få välja. Men jag
tycker att det är viktigt att vi tänker på det här i samhällsplaneringen.
Kanske är det något som man kunde reglera från landskapets sida?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ltl Axel Jonsson säger att han har höga ambitioner. Jag delar
det med honom. Jag hoppas att han orkar fortsätta att ha höga ambitioner. Det är roligt med en ung människa som har höga ambitioner.
När det gäller basinformationen som nämns i lagstiftningen så är det
inte frågan om ett nytt undervisningsmaterial. Basinformationen handlar om var man hittar den myndigheten som man behöver få någon form
av service av. Vi arbetar nu på den basinformationen. Det är en form av
en folder med en liten kortfattad information om självstyrelsen, om lagtinget och landskapsregeringen och om de olika myndigheterna som kan
vara intressanta för den inflyttade.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag får väl erkänna att det var en liten misstolkning från min sida. Jag
hoppas ändå att minister Lindholm delar min uppfattning att det är
synd om vi ska ha kursmaterial som bygger på svensk samhällskunskap
och inte åländsk, om vi ska informera om det åländska samhället. Jag
tycker att det är ett allvarligt problem att vi har det på det här sättet. Det
är av yttersta vikt att vi får fram material som berättar om vad som gäller här på Åland och inte vem som är kung i Sverige.
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Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag förstår att ltl Axel Jonsson helst skulle vilja ha en egen bok
om Åland där självständighet skulle nämnas som något centralt. Men
tills vi är där så får vi nöja oss med att vi har undervisningsmaterial både
härifrån och därifrån. Sedan är det ju också upp till pedagogen att på ett
bra sätt kunna förmedla det som inte står i böckerna och välja bort en
del saker, prioritera ner det och prioritera upp sådant som är mera adekvat att föra ut. Det är naturligtvis upp till den som är lärare för enskilda
grupper.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Lika som någon annan debattör här idag har gjort så
blandar också kollegan Jonsson intensivt mellan olika juridiska och politiska nivåer i den här diskussionen.
När vi talar om inkluderaring så har vi tre grupper. Vi har flyktingarna som blott delvis berörs av den här lagstiftningen. Vi har de berörda i
den här lagstiftningen; medborgare utanför Norden enligt 2 § i det här
lagförslaget. Sedan har vi den överlägset största gruppen; övriga inflyttade, där de flesta kommer från Sverige och Finland men även från
andra länder. Jag tror att idéerna om kontaktcenter skulle vara alldeles
utomordentliga och flera andra av de förslag som finns både i Ålands
Framtids och moderaternas och flera andras valprogram. Men just för
den här gruppen så är den här lagen ändå bra när det gäller att göra upp
integreringsplaner.
Ltl Axel Jonsson, replik

Givetvis, jag lyfte fram integrationsplanen som ett positiv exempel och
även kommunernas program vad gäller integrationen. Det är vi helt
överens om.
Att det finns tre grupper, som vtm Jansson presenterade, är 8helt riktigt. Men två av de grupperna delar till ganska stor del samma problematik. Därför är det relevant att vi diskuterar det. Trots att det nu är en
begränsad grupp människor som vi pratar om idag så kvarstår fortfarande problematiken för andra grupper. Om vi var lite smarta och
tänkte ett steg längre så skulle vi kunna tackla problematiken som ändå
är ganska likartad hos båda grupperna. Det är i alla fall min förhoppning. Den andra gruppen återstår om vi inte tar ställning till det i det här
sammanhanget.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! När det gäller den stora gruppen i vårt samhälle, de inflyttade som är från Norden och från Finland och som inte berörs av det här
så skulle vi behöva göra väldigt mycket mera än vad vi gör när det gäller
informationen, utbildningen och kunskapen. Men jag tycker inte att det
är någon lagstiftningsfråga som har med den här integrationslagstiftningen att göra. Det är en separat grupp som är ganska avgränsad, liksom flyktinggruppen också är ganska avgränsad. De båda grupperna behöver lagstiftning för att vi ska få det här att fungera väl. Medan jag
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tycker att de politiska insatserna, programmen och organisationen i
samhället är det viktiga för alla övriga. I det jobbet sedan inkluderas de
här båda grupperna så fort de har lärt sig språket.
Ltl Axel Jonsson, replik

Givetvis finns det vissa skillnader i behov för dem som flyttar hit, beroende på varifrån man kommer och vilken bakgrund man har.
Jag tror inte att kontaktcentret är något som bara behöver vara till för
den ena gruppen eller den andra. Jag tror också att det är viktigt när
man kommer som flykting att man har ett ställe dit man vänder sig så
att man inte behöver springa mellan olika myndigheter. Jag tror att det
har precis samma syfte och funktion för dem. Jag tycker inte att det
finns ett stort behov av att dela upp det så att vi ska tackla en viss grupp
på ett sätt och en annan grupp på ett annat sätt när de i det stora hela
delar problematiken. Nej, det finns inte i lagstiftningen den här gången,
men jag tycker att det är viktigt att vi poängterar att det är samma problem. Vi kan i stort sett lösa det på samma sätt. Därför är det viktigt att
vi också lyfter fram det idag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ltl Jonsson nämner värdfamiljer och mentornätverk.
Vi har idag ett bra stödpersonssystem. Ser ledamoten att vi slopar det
systemet eller ska de komplettera varandra? Hur tänker ledamoten här?
Vad gäller utbildningsvalidering som ledamoten nämnde så stöder jag
ditt resonemang till fullo.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag tror att ltl Kemetter och jag är helt överens. Stödpersonssystemet är
jättebra och man kan utveckla det så mycket man bara kan, som en
komplettering är det jättebra.
Validering är någonting som man har hört lite tisslas och tasslas om.
Jag har inte sett något konkret ännu och det har pratats länge om det.
Det är ett stort problem som vi har. Det är inte några enkla frågor. Folks
utbildning kan se väldigt olika ut beroende på varifrån de kommer. Det
kan vara svårt att bekräfta examen. Man har sett skräckexempel på de
områdena också. Jag förstår att det inte är enkelt. Jag tycker att det börjar bli dags att få fram ett system för det också här på Åland.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ett förtydligande, ska de komplettera varandra?
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Igge Holmberg

Fru talman! Jag kommer att ta upp ett par saker som har diskuterats redan,
men så är det när man är långt ner på talarlistan.
Det är en klar förbättring att ha en fulltextlag framom den tidigare blankettlagen.
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Menar lagtinget allvar med att ta in människor för att förbättra allas situation på Åland, vilket jag förutsätter, så behöver vi de rätta verktygen för att få
människor att känna sig välkomna. Det har vi fått med den här lagen.
Vad gäller kontaktcentret som ltl Jonsson pratade om så finns det redan;
det kallas kommunkansli.
Sedan vill jag ta upp det som ltl Christian Beijar och ltl Anders Eriksson
också talade om, kapitel 2, 12 §. Där kan man fråga sig är ju om det faktiskt
ska få ta upp till tre år för att få en personlig integrationsplan. Personligen
hade jag gärna sett att människor fick individuella planer lite tidigare för att
underlätta deras möjlighet till inflytande i samhället. Då kanske vi snart har
en minister som har persiska, rumänska eller engelska som modersmål.
I vårt grannland Sverige så har jämställdhetsminister Nyamko Sabuni sagt:
"Min vision är att Sverige ska vara ett tolerant och humant samhälle präglat av mångfald och respekt för individens grundläggande fri- och rättigheter". Ändrar man den meningen att lyda om Åland istället för Sverige så
tror jag vi har något alla kan skriva under på här i salen.
Jag håller med ltl Valve att lagar och förordningar bara är de yttre väggarna av integrationsarbetet. Det handlar ju om hur vi som människor bemöter
dem som kommer hit. Må det vara för alltid, för ett par år eller bara för en
dag eller två. Bemötandet som de får, det är vad som gör Åland till en bra eller dålig plats för besökare och inflyttade. Den biten kan man aldrig lagstifta
om, bara se till oss själva. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det var intressant att ltl Holmberg sade att med den här lagframställningen har man fått rätt verktyg för att invandrarna ska känna sig välkomna. Kan han exemplifiera vilka verktyg han tänker på? Jag har läst
igenom framställningen men jag hittade det inte rent konkret på det sättet.
Sedan när det gäller kontaktcenter, som vi har pratat oss varma för,
så sade ltl Holmberg att det finns redan på kommunkansliet. Menar han
då att det ska vara 16 stycken kontaktcenter plus arbetsmarknaden, plus
FPA och plus alla andra instanser som behövs? Skulle det ändå inte vara
bättre om man samlade resurserna där vi redan vet att kunskaperna om
arbetsmarknaden och utbildningen finns och det som man behöver
komplettera är att hjälpa till att vederbörande hamnar på rätt när det
gäller sociala biten. Skulle det ändå inte, ltl Holmberg med all respekt,
vara en bättre väg att gå?
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Det finns ju kontaktpersoner på kommunkanslierna
som har hand om det här. Man behöver inte ha en tredje instans som
sedan ska föra folk till kommunkansliet ändå.
När jag menar att vi har fått de rätta verktygen så tycker jag fortfarande att det mera syftar till att det här är en lättare lag att förstå sig på
än den tidigare lagen. I den tidigare lagen måste man läsa väldigt mycket i både den finska och den åländska, medan man här har en fulltextlag
för oss att arbeta med.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Göte Winé

Fru talman! Det har varit en intressant debatt idag. Jag ser fram emot att få
jobba mera med den här lagen i utskottet efter all färdkost som vi har fått i
den här debatten.
Jag kan hålla med vissa debattörer om att det har varat lite otydligt om
tidsbestämmelser, om vi ser på 12 § och 13 §. Först ska det göras en kartläggning och efter det ska det göras en integrationsplan och tidsbestämmelserna
där. Men det är någonting som vi ska titta på i utskottet och så förtydligar vi
så det är inte någon fara med det.
Sedan detta med om det är AMS eller kommunen som inleder kartläggning. Detta hade jag ett replikskifte om med ltl Axel Jonsson, vem det är som
tar kontakten och vem man kommer till. Jag tror att vi söker ett större problem än vad det är. Jag tror att det fungerar mellan kommunerna och AMS,
framförallt mellan den sociala sektorn och AMS. Det är viktigt att man ser på
vems ansvar det är, att man tydliggör vem som har ansvaret så att ingen trillar emellan. Däremot så måste man från den sociala sidan se till att personen
kommer till AMS. Där har det fungerat redan tidigare för utkomststödstagarna för kommunerna vill självklart att de ska få ett arbete och sysselsättning.
Ltl Anders Eriksson var i sitt anförande kritisk till kommunernas uppgifter
och vad som ska vara på kommunerna. När jag tittar på lagen så tycker jag
inte att det är så farligt. Däremot tror jag att när man har det med i lagen så
ser jag det som ett litet rättsskydd, att man inte bara helt själv gör någonting
nytt bara för att anpassa våra kommuner. Då kan man lätt missa någonting.
Sedan frågade vice talman Eriksson av min partikollega Beijar om kommunerna klarade av dessa åliggande som nu sätts på kommunerna? Jag kan
svara nej, det tror jag inte att de gör ensamma, utan man behöver kunna
samarbeta kommuner emellan, framförallt i de mindre kommunerna. Man
behöver inte göra allting själv. Flera kommuner kan gå ihop. De jobbar redan
tillsammans inom det sociala samarbetet. Man ser man hur man går vidare.
Sedan i 26 § står det att man ska ta upp integrationsfrämjande planer in i
fullmäktige och då blir det kommunens egen fråga. Så länge vi har 16 kommuner så kommer man att arbeta på det här sättet. Vi ser ett samarbete och
främjar därigenom en bättre integrationsplan.
Mariehamns stad har det jättebra ordnat för sig redan, det är jag helt övertygad om. Min hemkommun Sund har det lite värre tror jag. Men vi kanske
kan sätta oss ner med våra större grannkommuner och se hur vi ska göra det
här tillsammans. Vi kan samarbeta över kommungränserna så länge vi ska ha
alla dessa kommuner.
En viktig del invandrare är också de som kommer hit för att jobba och att
de får reda på sina rättigheter. För visst är det så att vi i den här lagen främst
lyfter fram dem som är arbetssökande och lyfter utkomststöd. Men alla
andra, hur når vi dem och hur ska vi jobba där med att få de integrerade i
samhället? Det är en viktig del.
Jag vill tacka ltl Valve för ett bra anförande, att vi tänker på att det här med
integration är var och ens ansvar.
Avslutningsvis, fru talman, så kommer jag kort att gå in på Ålands Framtids kontaktcenter. Jag vet att ltl Anders Eriksson bl.a. frågade min partikollega Holmberg om det ska vara 16 olika kontaktcenter. Så länge vi har 16
kommuner så har vi också 16 socialkanslier, om det inte händer någonting
annat. För det är på socialkanslierna som det görs. Jag ser redan socialkans294

liet som ett kontaktcenter. När man som ny flyttar till en kommun och man
kanske ska ha barn in i barnomsorgen så kontaktar man socialkansliet och
när man ska ha barn in i skolan så kontaktar man kommunen och skolan.
Man ska ändå komma till kommunen och där ska man få veta vad som finns i
kommunen. Så länge vi har alla våra kommuner så behöver vi nog ha kontaktcentret i kommun.
Det är en otroligt stor skillnad om man har en mentor från Mariehamn och
man flyttar till lilla Sund, det är en väsentlig skillnad i vad man erbjuds och
vad man ska diskutera. Därför är det viktigt att man får reda på av sin kommun vad som händer.
Fortsättningsvis vidhåller jag, det som jag sade i mitt replikskifte med ltl
Axel Jonsson, att ha ett nytt kontaktcenter blir ännu en myndighet, en person
som man ska till, sedan behöver man också gå både till kommunens socialkansli och till AMS. Däremot att man blir lotsad, som ltl Axel Jonsson
nämnde, så om jag förstår det rätt så lotsar de redan inom AMS. Det är en
person som tar emot inflyttade och de hjälper till med vart man ska ta kontakt för att få olika saker gjorda. Det finns redan. Vi ska ju inte bara starta
myndigheter för att anställa folk. Hur är det Ålands Framtid? Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

I politisk debatt går allt att missförstå om man har gett sig den på att
man ska göra det.
Ursprunget med kontaktcentret var när åländska företagare uttalade
sin frustration över alla olika myndigheter som man måste besöka för
att man ska få saker och ting att fungera. Man lanserade ”en dörrs lösning”. Om ltl Winé tar ett steg tillbaka och lite tänker efter så måste det
nästan vara ännu knepigare, om man flyttar in till Åland. inte kan språket och man inte har någon aning om var man ska börja, om det inte
finns en dörrs lösning. Vi ser olika på det och det respekterar jag.
Jag noterade att ltl Wine sade att om man skriver av lagen på det sätt
som man har gjort så då är det ett bättre rättsskydd. Menar han faktiskt
det på fullt allvar? Eller var det tungan som slank?
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Nej, tungan slank inte. Om jag förstod ltl Anders Erikssons anförande rätt om kommunen verkligen kan ha alla dessa uppgifter som man åläggs i den här lagen. När jag tittar i lagen så funderar
jag vad är det då som jag skulle kunna ta bort? Ska jag ta bort något för
att det ska anpassas till de åländska förhållandena? Då skulle det vara
intressant att veta vad man ska plocka bort för att det ska passa till våra
små kommuner. Vi måste ändå se vad det är som finns med. Den här lagen har vi gjort för de inflyttade, att det ska finnas ett bra rättsskydd, då
måste vi väl ha så mycket som möjligt med också. Vi kan inte bara
plocka bort för att det ska passa in just för oss.
Ltl Anders Eriksson, replik

I mitt huvudanförande sade jag att det här är en lösning som inte är anpassad till de små åländska förhållandena. Jag förordade att man skulle
göra en lösning som var anpassad till de behov det här samhället har.
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Jag fäste mig vid att ltl Winé sade att det inte finns något rättsskydd i
det om vi börjar utarbeta ett eget system. Men det är möjligt att det var
fel.
När det gäller kommunerna så noterade jag att ltl Winé sade; ”alla
dessa kommuner och så länge vi har alla dessa kommuner”. Det säger
ganska mycket, har man byggt upp hela den här krångelstrukturen för
att få bort alla dessa kommuner då kanske jag kan förstå det. Men vi
borde ha fokus på att hjälpa de inflyttade på bästa möjliga sätt, att lära
sig vårt språk och att komma in på arbetsmarknaden. Det är detta som
vi borde ha fokus på och inte krångla med kommunerna.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag håller med Anders Eriksson. Det är lätt att missförstå om man vill missförstå. Jag tror att vi pratade lite förbi varandra
när det gäller rättsskyddet.
Jag förstår inte, ltl Anders Eriksson, hur man kan säga att det blir
krångligare med kommunerna, för vi har fortfarande den sociala servicen i våra kommuner. Här måste man börja titta på det. Oberoende av
om vi startar två kontaktcenter så måste man ändå via kommunen för
att lyfta utkomststöd och för att skriva in barnen i barnomsorgen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Bästa lagtingsledamöter, det har varit en intressant diskussion
som har utspelat sig här i lagtinget kring de här frågorna idag.
Ltl Anders Eriksson var inne på detta att om man vill missförstå så kan
man göra det. Det tror jag att vi alla har skäl att tänka på lite nu och då. Det
gäller att försöka se vad det finns för möjligheter också och inte bara se det
som är tokigt.
Jag tror att vi alla är överens om att det finns två saker som är väldigt viktiga i det här sammanhanget. För att man ska lyckas med integrationen på ett
bra sätt så krävs språk och arbete. Just de två sakerna är det som också den
här lagstiftningen nu bygger på. Man jobbar för att se till att ge dem som
kommer till Åland för att slå ner sina bopålar här en möjlighet att lära sig
språket, en möjlighet att lära sig det samhälle som man ska flytta in till och
samtidigt försöker man förbereda dem att komma ut i ett yrkesaktivt liv.
Tittar man på vad lagen säger så har vi 20 § och 21 § som väldigt tydligt beskriver integrationsutbildning. Det är många som har varit inne på det nu och
det har också höjts röster för att det skulle behöva beskrivas på ett tydligare
sätt. Jag hör till dem som inte riktigt förstår på vilket sätt det här skulle behövas beskrivas tydligare? För mig kräver integrationsutbildning en väldigt stor
del av flexibilitet. Som det står i 20 § så är det viktigt att man ger en integrationsutbildning som bygger på de behov som personen som ska integreras har.
Vi kommer inte att ha en integrationsutbildning som passar alla. Man måste
ha en palett av olika åtgärder. En palett som består dels av SFI, svenska för
invandrare, som idag ordnas framförallt som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd för människor som överhuvudtaget inte har kommit in på arbetsmarknaden ännu. Vi måste ordna olika typer av kvällsundervisning. Det är något
som redan idag är möjligt och genomförs men behöver organiseras på ett lite
296

bättre sätt. Jag är helt övertygad om att man behöver titta på hur man ytterligare kan göra där. Det är ingenting som man behöva lagstifta om i det här
liggande förslaget.
På utbildningssidan ser vi idag på möjligheterna att i större utsträckning
uppmuntra till läroavtalsutbildning i de här sammanhangen. Det tror jag vore
någonting som kunde göras. Inte heller det är någonting som förhindras utgående ifrån 20 § och 21 § och jag tror inte att vi ska skriva in det mycket tydligare än vad det står här idag.
Vi tittar också på möjligheterna och står i beråd att ordna särskilda yrkesutbildningar som framförallt riktar sig till de inflyttade som kanske i grunden
har en kunskap t.ex. inom vården, närvårdare eller inom restaurangbranschen. Det är sådant som vi mycket väl kunde använda oss av och på ett bra
sätt både få språkundervisning och yrkesinriktning in under ett och samma
tak. Det här är bara några exempel på det som kan göras. Men inte någon av
dessa åtgärder behöver man lagstifta mera om och de ska inte, enligt mig,
lagstiftas mera än det som görs i 20 § och 21 §. Det ger de yttre ramarna för
detta.
Ledordet här flexibilitet, en flexibilitet som ska utgå ifrån individens behov. I lagstiftningen ger vi individen rättigheten att få det här, om man så
önskar.
Innehållet i integrationsutbildningen ligger helt och hållet i händerna på
landskapsregeringen. Moment 2 i 20 § säger: ”landskapsregeringen ska göra
upp en läroplan för integrationsutbildningen”. I dagsläget har vi precis just
gått ut för att upphandla utbildningen under tre år framåt för SFI. Den bygger på en läroplan som inte är åländsk i det här skedet därför att vi har den
inte klar ännu. Däremot har vi plockat goda delar ur den läroplanen som används i Finland och sedan anpassat den utgående ifrån våra förhållanden.
Målsättningen är att vi också ska kunna skapa en läroplan framåt som är helt
och hållet anpassad enligt åländska förhållanden. Den utbildningen som vi nu
har är 45 studieveckor för att ge den grundläggande integrationsutbildningen.
Snälla vänner, försök se möjligheterna i det som ligger framför er! Se inte
bara det som begränsar och det som är problem. Jag ser att den här lagen nu
ger oss instrumenten.
Jag har nu pratat om integrationsutbildningen som jag har satt mig mest i.
Med integrationsutbildningen i kombination med de individuella integrationsplanerna och också de övergripande integrationsfolderna så kommer vi
att komma väldigt, väldigt långt. Tack, fru talman.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Bra talat.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! I den här intressanta värdefulla debattens sista skälvande minut
så har jag ett önskemål till utskottet. Jag ser att viceordförande är här och
några av medlemmarna.
Det gäller avgränsning i 2 § i den här lagen. Det anges klart att detta inte
gäller finländare och nordbor som flyttar till landskapet, utan det gäller såd297

ana som faller under utlämningslagen eller måste registreras för uppehållsrätt. Det betyder att det är frågan om ett mindre tal av alla våra invandrare,
ett markant mindre tal. Den här lagen är till den delen väldigt bra.
I förhandsdiskussionerna, under beredningen av lagen, har vi ifrån moderaternas sida tyckt att det är alldeles riktigt att man gör den här typen av integrationslag för dessa personer som flyttar till landskapet.
För min del har jag genom årtionden bekymrat mig över integrationen och
inkluderandet av alla dem som har flyttat till Åland. Tidigare har det huvudsakligen varit finländare, flest finlandssvenskar men även en del finskspråkiga, och under senare år allt har det varit fler svenskar och nordbor i övrigt
som har flyttat hit.
Jag hoppas ändå att utskottet kunde ha lite synpunkter kring den här problematiken vad gäller dem. De ligger alltså utanför den här lagstiftningen
men de är inflyttade till landskapet. Vi har delvis varit dåliga på integration
och inkluderande när det gäller dem. Om man kommer ifrån Tromsö, Ålborg
Reykjavik, Visby eller sannerligen Joensuu eller Kuopio men även Korpo så
skulle man behöva lära sig mera meddetsamma om det här samhället som
man flyttar till. Man lär sig ju efterhand om man kan språket. Kan man inte
språket, om man kommer från finska Finland, så lär man sig mindre bra. Det
är också en språkfråga, åtminstone för dem som flyttar hit från Reykjavik och
Joensuu. Det här är alltså de stora grupperna invandrare till landskapet. Det
ska inte behandlas i samband med den här lagen, men i samband med den
här lagen bör man åtminstone ha vetskap om hur man sköter dessa större
grupper också.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och
kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Enda behandling efter bordläggning
3

Inbesparingar i driften av m/s Skarven
Landskapsregeringens svar (S 1/2011-2012-s)
Ltl Mats Perämaas m.fl. spörsmål (S 1/2011-2012)
Ärendet bordlades vid plenum 28.03.2012. Ärendet kan bordläggas ytterligare en gång
om lagtinget så beslutar.
Först tillåts fortsatt diskussion. Under diskussionen i ärendet kan det väckas förslag om
en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen. Förslaget ska i så fall samtidigt skriftligen överlämnas till talmannen. Om det har väckts förslag om en åtgärdsuppmaning
bordläggs ärendet efter avslutad diskussion till en avgörande behandling vid ett plenum
tidigast följande dag. Om inget förslag till åtgärdsuppmaning väckts antecknas landskapsregeringens svar för kännedom.
Diskussion.
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Bästa ledamöter, det väcktes en del frågor i samband med att lagtinget diskuterade spörsmålssvaret här i förra veckan. Jag ska försöka svara
på en del av dem.
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Inledningsvis vill jag komma med ett klargörande. När man läser igenom
spörsmålet så insmyger sig en svag misstanke, troligen omedvetet, att det har
uppstått en viss begreppsförvirring i spörsmålet.
Det som spörsmålet behandlar är egentligen två helt skilda saker, två helt
olika saker.
En av frågeställningarna i spörsmålet är den konflikt som landskapsregeringen, mot sin vilja, tvingades in i. En konflikt där Sjömansunionen gav sig
själv ett tolkningsföreträde framom andra myndigheter, i det här fallet Trafiksäkerhetsverket, trots att Trafiksäkerhetsverket nu vid tre tillfällen har fört
ett resonemang kring bemanningscertifikat och vidblir sina tidigare ställningstaganden. Den konflikten bör ses som en isolerad företeelse kopplad till
m/s Skarven. Den konflikten hade inte återverkningar i den övriga flottan.
Den konflikten rörde Skarven och ingenting annat.
Sedan till den andra frågeställningen som finns invävd i spörsmålet och rör
en helt annan sak. Det rör arbetstidsregleringen på våra fartyg. Det har
kommit en ändring av 12 § i lagen om arbetstiderna på fartyg i inrikestrafik.
Den här lagen togs i Helsingfors den 23 mars 2012 av republikens presidents
Sauli Niinistö. Lagen trädde ikraft den 1 april 2012. Den här lagen berör alla
fartyg i inrikestrafik. Jag citerar ur 12 § ”under varje period av 24 timmar
ska en arbetstagare ges vila på minst 10 timmar, s.k. dygnsvila, och under
varje period av sju dagar en vilotid på sammanlagt minst 77 timmar. Vilotiden per dygn kan delas upp i högst två perioder, av vilka den ena ska vara
oavbruten i minst 6timmar. Intervallet mellan på varandra följande vilotider får inte vara längre än 14 timmar.
Ett citat ur e-post från ministeriet: ”Den här paragrafen är enligt ministeriet i Helsingfors bindande. Det är överhuvudtaget inte möjligt ge ett undantag från den”.
Bästa ledamöter, vad det vet vi då om den här arbetstidslagstiftningen? Ja,
vi vet med största säkerhet att det blir lite problematiskt på vissa av våra fartyg, för dygnet har bara 24 timmar. Om arbetstagaren ska vila 10 timmar så
är det 14 timmar kvar. Vi vet att flera av våra fartyg har en längre körtid än 14
timmar. Därför började redan den förra landskapsregeringen, där även liberalerna ingick, målmedvetet och aktivt arbeta för att få ner övertiden på fartygen.
Idag står vi inför den situationen att vissa av fartygen ger oss problem,
andra inte, både logistiskt och för besättningens väl och ve. Ett undantag från
vilotidsparagrafen är inte möjlig enligt ministeriet.
Jag hoppas jag här har kunnat klargöra de olika frågeställningarna.
Sedan undrade ltl Anders Eriksson om det faktiskt var så att trafiken hade
blivit billigare. De siffror som det relaterades till i vårt spörsmålssvar i skillnad av budgetutfallet år 2010 och år 2011 så där vill jag komma med ett förtydligande. Jag tror att jag stoppar här. Tack.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Ingen begreppsförvirring har funnits hos spörsmålsställarna i
varje fall.
Två saker berördes i spörsmålet precis som infrastrukturministern sade;
Skarvenkonfliktens specifikt men också resultatet av gällande arbetstidslagstiftning och vilka konsekvenser den kan få för kostnaderna i skärgårdstrafi-
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ken och också bemanningen, hur många personer som ska arbeta inom skärgårdsflottan.
Redan under den tidigare arbetstidslagstiftningen, om en ny lagstiftning
trädde ikraft igår, så initierades det från trafikministerns sida att man inte
ska jobba i strid med arbetstidslagstiftningen, även om det sker under distans. Det har givetvis sina nackdelar med långa arbetsdagar.
Det som spörsmålsställarna och som jag personligen ville ha reda på är vad
det här arbetet leder till. Vilka inbesparingar uppnår man i sin helhet? Vi begärde en fullständig redogörelse. Landskapsregeringen valde att redovisa för
vilken effekt Skarvenkonflikten i sig gällande en matros ger på landskapsekonomin. Trafikministern har inte här bestridit det faktum att hela paketet sig,
resultatet av en fullständig redogörelse av utvecklingen i sin helhet, åtminstone ha lett till att man har fått anställa en befälhavare och en styrman
till på m/s Skarven. Nu fick vi ju ett erkännande att det finns problem i förhållande till hur vi trafikerar. Arbetstidslagstiftningen ställer till med problem. Det kan finnas farhågor för att ytterligare personer behöver anställas.
Om mindre arbetstid och flera personer leder till mindre kostnader i sin
helhet så är det ingenting att säga om det. Det är helt okej. Men det är ju de
svaren som vi önskade få när vi ställde spörsmålet. Det skriftliga svaret gav
egentligen inte något svar på annat än själva Skarvenkonflikten. Nu har vi
muntligen delsvar på det övriga men inte ett komplett sådant.
Därför kommer vi spörsmålsställare att lägga ett åtgärdsförslag, som vi
också har lämnat in skriftligen till lagtingets kansli och som kommer att delas
ut till ledamöterna. Jag citerar ur vårt eget förslag: ”Vi önskar att lagtinget
uppmanar landskapsregeringen att vara tydlig i sina inbesparingsåtgärder
och mera exakt i rapporteringen av dem så att de efterlysta målsättningarna om kostnadseffektiv och väl fungerande skärgårdstrafik förverkligas,
samt återkomma till lagtinget med en redovisning för de vidtagna åtgärderna”. Det gäller att vara noga, det gäller att vara exakt och det gäller att det
som görs i svåra frågor leder till de målsättningar som är uppställda, kostnadseffektivitet och en väl fungerande skärgårdstrafik. Därför ställer vi detta
förslag i sluttampen av denna spörsmålsdebatt. Vi hoppas att det ska leda till
en effektivare verksamhet på sikt. Tack.
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Tack för det klargörandet från ltl Mats Perämaas sida.
Tittar vi lite på formalia så vad är det som efterfrågas i rubriksättningen?
Vad finns det i ingressen? Ja, det står inbesparingar i driften av m/s Skarven.
Därför var det ganska naturligt att landskapsregeringen lade det som fokusområde.
Sedan noterade vi i samband med att vi processade det här i landskapsregeringen att det fanns lite annat invävt i spörsmålet också. Med beaktande av
den stora förändring som sker i och med att vilotiderna är statiska så valde
jag också att föra fram det muntligen här och nu.
Jag vill också komma med ett förtydligande om att arbetslagstiftningen är
ingenting som man leker med. Arbetslagstiftningen är ingenting som man
skojar bort. Arbetslagstiftningen står över i princip allting annat. Det är en
synnerligen viktig lagstiftning. Om arbetslagstiftningen kräver att vi helt och
hållet förändrar bemanningen på vissa på fartyg så kommer vi att göra det. I
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så fall är budgeten av underordnad betydelse därför att landskapsregeringens
första prioritet är att följa lag och ordning.
Prioritet två: få ett utfall och få en fungerande trafik som är så ekonomisk
försvarbar som möjligt. Det är inte min första prioritet att börja glesa ur turlistorna. Men samtidigt har jag en ny lagstiftning som kräver vissa saker och
jag har också ett budgetläge, en kostym som är ganska spänd vid det här laget.
Jag vill vara tydlig med att man inte ska koppla kostnaderna direkt till arbetslagstiftningen kring vilotider för då tror jag nog att man är ute på en väldigt farlig resa.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vi har tydligt märkt att majoriteten försöker hävda att den
här frågan rör enbart Skarvenkonflikten och det på grund av rubriken.
Men det sägs ju att rubriken ska vara så kort som möjligt. Men i själva
klämmen i spörsmålet framgår tydligt och klart att vi vill ha en kostnadsbild av hur de här sakerna har påverkat skärgårdsflottan. Vi vill
också ha reda på hur antalet anställda påverkas av de här två sakerna.
Sedan hör det också till saken att trafikministern under den förra lagstiftningen, som uppenbarligen gällde ända till lördagen, var inne för att
åstadkomma den här förändringen. Man skulle inte längre begära dispens från arbetstidslagstiftningen. Numera är det uppenbarligen inte
möjligt. Då är det rimligt att kunna begära att infrastrukturminister kan
ha en bild av effekterna kostnadsmässigt och vad antalet är personalmässigt. Det svaret har vi inte fått ännu.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Lagstiftning har varit i kraft ett dygn. De operativa
följderna är ännu inte fullt klarlagda. Vi ska också komma ihåg att landskapsregeringen har extra hängsle på sig, därför att domen, förkunnat
från arbetsdomstolen, som ska underlätta planeringen av arbetet ännu
inte har vunnit laga kraft. Skulle den domen ha vunnit laga kraft så hade
det underlättat planeringen och logistiken.
Som läget är nu så är jag också mycket bekymrad för våra anställda.
Om vi inte får ordning och reda på det här så gott det bara låter sig göras
så blir det ju fullständigt omöjligt att arbeta på våra fartyg såvida man
inte råkar bo alldeles i närheten och det är en utveckling som jag personligen inte förespråkar. Jag tycker inte att det är okej.
Jag ser att vi har problem och svårigheter med det här, men vi gör vad
vi kan för att lösa det, det är ju därför som vi är tillsatta.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Då kanske vi ser oss nödgade att begära lite ytterligare.
Lagstiftningen gäller sedan igår. Men redan långt tidigare gick infra
strukturministern in för att dispenserna skulle slopas, vi skulle få ner
övertiden och det är i sig bra. Men det har medfört andra effekter. När
det gäller Skarven specifikt så har det lett till att man har fått anställa
två befäl till, en skeppare och en styrman. Erkänn nu åtminstone att det
här stämmer. Man måste kunna redovisa. Om man ska kunna hävda att
man för n verksamhet mot en mera kostnadseffektiv verksamhet så
måste man ju ha reda på vad konsekvenserna av besluten är. Vad bety-
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der det i antalet anställda? Vad betyder det i kostnader? Man kan inte
bara låta det växa fram av sig självt. Det duger inte.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Vissa saker kan man inte välja. Man kan inte välja om
man följer vissa lagar eller om man följer de lite eller om man följer de
mycket. Nu har den här lagstiftningen ändrat och det här har varit känt
ett tag. Man arbetar på avdelningen med operativa lösningar som för det
första ska följa lagen och för det andra är så ekonomiskt försvarbara
som möjligt. För mig är det fullständigt ovidkommande om vi anställer
en matros eller om vi anställer två eller tre, därför att vi kan helt enkelt
inte styra den verksamheten, inte om vi ska följa lagen. Ska vi däremot
gå in för någon form av fixar trixar mentalitet så då kan man väl göra
precis vad man vill. Men det är inte den här landskapsregeringens målsättning. Jag förstår att det här svider för ltl Mats Perämaa, men så här
ser verkligen ut.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Kollegan Perämaa pressar oss till det yttersta här i lagtinget att
försöka tolka lagtingsordningen och arbetsordningen på ett korrekt sätt. Jag
tycker att det är oproblematisk ändå för lagtinget att godkänna den här
klämmen i förhållande till det spörsmål som vi har framför oss. Men det är
klart att ärendet utvidgas väldigt mycket i samband med klämmen när det föreslås att landskapsregeringen ska vara tydlig i sina inbesparingsåtgärder och
mera exakt i rapporteringen avseende en kostnadseffektiv och väl fungerande
skärgårdstrafik. Det är helheten, hela skärgårdstrafiken.
Man ska redovisa till lagtinget för de vidtagna åtgärderna och då kommer
man till frågan, vilka åtgärder. Gäller det Skarven eller gäller det någonting
helt annat. Det gäller uppenbarligen huvudsakligen någonting helt annat.
I samband med spörsmålet diskuterade vi lite vad 38 § säger. Ett spörsmål
ska vara av ett bestämt innehåll och det brukar styras från kansliet med
ganska fast hand. Man måste rama in den frågan som man ställer i ett spörsmål och det tycker jag ändå att spörsmålsställarna har gjort på ett tydligt sätt.
Att man nu egentligen vill någonting annat och utvidga det här till hela
skärgårdstrafiken får vi väl leva med.
Men inför kommande hantering av vårt regelverk så hoppas jag att man eftersträvar att försöka vara lite mera exakt. Tack.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Att en regering som sitter på ett förtroende från ett parlament skulle agera på något vis som strider med lagstiftningen skulle väl nog
vara det sista som skulle göras.
Det finns en annan intressant sak med den här lagstiftningen som trädde
ikraft här dagarna. Landskapsregeringen gav ett utlåtande. Det kunde vara
intressant att få redogjort för vad man sade i det utlåtande.
Jag ber att få understöda förslaget till kläm, som ltl Perämaa förde fram.
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Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Det svider inte på något sätt att landskapsregeringen följer gällande lagar och regler. Allt annat skulle förvåna mig. Skulle man göra någonting annat så kanske det inte skulle stå spörsmål på ärendet högst upp utan
någonting annat. Det är självklart.
Lagstiftningen, som uppenbarligen inte tillåter dispenser på samma sätt
som tidigare, trädde ikraft igår enligt infrastrukturministern och det är säkert
sant.
För två veckor sedan sade infrastrukturministern i medierna att man vill
söka dispens till någon del. Jag kan inte alla detaljer men man ville söka dispens för att det skulle underlätta bemanningsarrangemangen ombord på fartygen. Det är någonting här som ändå inte riktigt stämmer.
Men oberoende av det så under den förra lagstiftningen, kanske redan för
ett halvt eller ett år sedan, så framförde infrastrukturministern offentligt i
många sammanhang att man gärna vill minska övertiden, dels av kostnadsskäl men också för att det är bättre om personalen inte jobbar så långa dygn.
Det var målsättningar som ingen rimligen kunde ifrågasätta och ingen kunde
tycka att det var fel, inte jag i varje fall. Jag har omfattat de här målsättningarna i tidigare sammanhang och också nu. Men ändå, när det kommer ett
spörsmål i lagtinget om de här frågorna måste man kunna svara på vilka
kostnadseffekter som de här åtgärderna kan ha. Hur många personer kommer att vara anställda i skärgårdsflottan efter att man har fört projektet i
hamn?
Det enda som landskapsregeringen svarade i det skriftliga svaret gällande
Skarven var att man sparade en matroslön och sade man lite allmänna siffror
om inbesparingar i stort när det gäller jämförelser 2010 och 2011. Vi vet att
såsom det framlades och det är ett faktum så begärde man för 2011 ett tilläggsanslag på 1,6 miljoner euro.
Målsättningen är ju enig här i lagtinget, som jag uppfattar det. Varför ska
man hantera sådana här frågeställningar på det här sättet? Varför kan man
inte ge ett kort och koncist svar på vart målet och de åtgärder som man tar
leder, istället för att nästan föra en icke debatt och till slut anklaga oppositionen för att det svider för oss för att vi ungefär ställer frågan. Det är svårt att
förstå.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Vad gäller de operativa frågeställningarna, hur vaktscheman ska se ut, vem som ska byta var och i vilka hamnar, så är ju det frågeställningar som hanteras på avdelningen. Det är olika utgångspunkter
för linje och bosättningsort för de anställda där man söker gemensamma
lösningar. Den information som jag har fått ifrån avdelningen är att arbetet går framåt riktigt väl. Däremot är det för tidigt att sia om hur det
slår ekonomiskt, för att det inte finns något val vad gäller det. Vi bör se
till att vi har trafiken i skick skärgårdsborna och alla ålänningar till
fromma. Det är detta som vi arbetar för långsiktigt och målmedvetet.
Jag är kanske inte heller förvånad om svaret inte faller ledamoten på
läppen. Jag hade inte förväntat mig något annat.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Med tanke på den senaste repliken från infrastrukturministern visar att det finns goda skäl för oss att ställa det klämförslag som
vi ställer.
Infrastrukturministern säger att inte hon och avdelningen har en fullständig bild av vad kostnadseffekterna av numera gällande lagstiftning
blir. Då finns det väl ett bra skäl att få en redovisning av det här senare.
Om jag skulle sitta i landskapsregeringen i dagens läge och göra det
arbete som den nuvarande majoriteten som bäst gör; färdigställa den
tilläggsbudget som ska visa vägen fram till 2015 om hur vi ska kunna få
en ekonomi i balans, då skulle jag vara synnerligen intresserad av att få
veta vilka effekter det här har.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Även jag är precis lika intresserad, som ltl Mats Perämaa
är, hur det faktiska utfallet kommer att bli. Men jag tycker att det är lite
för tidigt för att kunna analysera det fullt ut faktiskt, eftersom man fortsättningsvis arbetar med det.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det blev ännu mera klart att orsaken till att vi inte får svar
här i lagtinget är att inte heller infrastrukturministern vet svaret. Därför
är det skäl att återkomma till frågan senare.
Talmannen
Begärs ordet. Diskussion är avslutad. Under diskussionen har lagtingsledamoten Mats
Perämaa understödd av lagtingsledamoten Torsten Sundblom lagt följande förslag till
åtgärdsuppmaning: ”Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att vara tydlig i sina inbesparingsåtgärder och mera exakt i rapporteringen av dem så att de efterlysta målsättningarna om en kostnadseffektiv och väl fungerande skärgårdstrafik förverkligas, samt
återkomma till lagtinget med en redovisning för de vidtagna åtgärderna.”
Enligt 38 § 5 mom. arbetsordningen ska ärendet bordläggas till en avgörande behandling vid plenum tidigast följande dag. Talmannen föreslår att förslaget till åtgärdsuppmaning bordläggs till plenum 04.04.2012. Godkänt. Förslaget är bordlagt till plenum
04.04.2012.
Remiss
4

Extra anslag för kortruttsinvesteringar
Ltl Torsten Sundbloms m.fl. åtgärdsmotion (MOT 4/2011-2012)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Det är bra att byta ärende och se få framåt i stället för att se
bakåt som vi gjorde tidigare.
Fru talman! Några inledande ord innan jag går in på motionen. I inledningen av debatten om kortruttsmeddelandet under senaste lagtingsperiod
började nuvarande infrastrukturministern ett anförande med att referera till
det brev som 1959 hade undertecknats av 95 procent av de myndiga Kökar304

borna. I det brevet begärde Kökarborna att trafiken skulle utgå från Hastersboda by i Föglö till Kökar. Det brevet har jag känt till i nära 50 år och dessutom att vägingenjören vandrade runt i Föglö och sonderade var arbetskraften
skulle inkvarteras under byggnadstiden. Då hade vi en ledning på trafikavdelningen som blickade framåt!
Tron på att politikerna skulle ha kraft och mod att lösa skärgårdstrafiken
var några år på 70-talet så stor att det skedde en återflyttning av yngre personer som hade bildat familj och såg skärgården som en bra bosättningsort.
För min del var det tre saker som påverkade beslutet. 1) Arbete - det gick
att ordna, 2) Skolan - det var klart att högstadieundervisningen skulle få ske i
skärgården. 3) Tron på att kortrutten skulle byggas ut - men det stannade efter Vårdöbron och sedan har varje försök att komma vidare dragits i långbänk.
Det som skett genom åren är att landskapet har investerat i ett antal färjor
som dränerar driftsbudgeten. Visserligen har det skapats arbetsplatser som
kommit hela Åland till nytta men i dagens läge är det dyra arbetsplatser.
Observera att de som arbetar inom skärgårdstrafiken är spridda över de
flesta av Ålands kommuner och kan inte rå för att trafiken är dyr. Nej, men
det har politiker, som genom åren inte blickat tillräckligt långt framåt, en del
att fundera över. När första oljekrisen kom då borde nog klockorna ha börjat
ringa.
Fortfarande år 2012 trafikeras skärgården enligt ett ålderdomligt koncept
som byggdes ut enligt 1960-tals modell- långa rutter- dyra rutter. Nog med
detta nu ska jag gå in på motionen.
Fru talman! Med denna åtgärdsmotion om extra anslag för kortruttsinvesteringar försöker liberalerna hjälpa regeringen framåt i arbetet med att
ordna finansieringen av kortrutten. Nu är det inte så att vi tror att denna
motion om extra anslag är någon trollformel som får statens skattkista att
öppna sig - nej det är det inte, men det är värt ett försök.
Med en väl motiverad framställning så hoppas jag för hela skärgårdens del
att det ska lyckas.
Jag ska nu försöka övertyga den åländska regeringsmakten att nappa på
tankarna i denna åtgärdsmotion. Det är ju synd att vi bara har en minister på
plats.
Inför en samhällsreform för hela Åland är det synnerligen viktigt att
kortruttssystemet byggs upp så att det motsvarar ett modernt samhälles krav
på kommunikation. Medborgarnas krav att kunna röra sig har genom åren
ökat. Det går inte att jämföra den trafik som fyllde 1960- och 1970-talets behov med det som 2012 års generation av ungdomar har rätt att förvänta sig. I
en sådan jämförelse är dagens skärgårdstrafik till sin struktur otidsenlig med
långa rutter som är tidsödande och medför stora driftskostnader.
Som politiker måste vi se framåt och försöka minska på driftskostnaderna
inom trafiken för att lösgöra resurser till andra viktiga sektorer. Då tänker jag
på vården, omsorgen och skolan osv.
Mot denna bakgrund är det synnerligen viktigt att planeringen och utbyggnaden av kortrutten i skärgården startar omgående och att finansieringen ordnas för utbyggnaden. Ansvaret för trafiken mellan Åland och Finland
är i praktiken delat vilket också bör beaktas i denna fråga.
Landskapet övertog m/s Skiftet för en symbolisk summa och fick därmed
ett fartyg att trafikera den åländska skärgården med. I och med att m/s Skif305

tet överlämnades till landskapet tog staten en del av sitt ansvar för den trafik
som sker mellan Åland och riket. Skiftet är 27 år gammal och borde småningom förnyas. Rikets ansvar för den trafik som trafikerar från Osnäs och
Galtby är det viktigt att betona i samband med de förhandlingar som kommer
att ske under beredningsfasen av den framställning som denna motion avser.
Det är ju rimligtvis bättre med extra anslag till utbyggnad av kortrutten än ett
extra anslag till en ersättare för m/s Skiftet för det är ju driftskostnader för
trafiken som vi vill sänka.
I självstyrelselagen 48 § skrivs följande: "På framställning av lagtinget
kan extra anslag beviljas för osedvanligt stora engångsutgifter som inte
rimligen kan finansieras med landskapets budget".
Kortruttsinvesteringen är enligt min mening en sådan osedvanligt stor engångsutgift som självstyrelselagen avser och mot den bakgrunden bör lagtinget göra en framställning till Ålandsdelegationen om extra anslag för
finansiering av kortruttsutbyggnaden.
Samhällsreformen nämns ofta här i denna sal och den måste även vara en
del när kortrutt diskuteras för dessa två hör mycket intimt ihop. Förbättras
kommunikationerna mellan öarna är det sedan lättare att acceptera förändringar som samhällsreformen medför.
Innehållet i framställningen kan utgå från landskapsregeringens meddelande nr 3/2010-2011 "Kortrutt 2011" och utformas som ett större infrastrukturprojekt över flera år. Med det avser vi att en tänkbar modell vore på
samma vis som t.ex. när projekt 77 byggdes. Projekt 77 var det hus vi är i
samt Arkipelag, muséet och så skulle det finnas en bostad för lantrådet som
senare inte byggdes. Då kom man överens mellan Åland och Helsingfors hur
projekt 77 skulle finansieras. Utgående från den överenskommelsen söktes
finansieringen för ett delprojekt i taget. Då byggdes tre av fyra planerade byggen.
När det gäller kortrutten kan vi göra på samma vis. Lista upp vilka satsningar som ska vara med och uppta förhandlingar för att bereda vägen för en
framställning till Ålandsdelegationen.
Hänvisande till det ovanstående föreslår vi med stöd av 28 § 5 mom. 4
punkten i lagtingsordningen att lagtinget ger landskapsregeringen i uppdrag
att bereda och till lagtinget överlämna en framställning om utverkande av extra anslag för utbyggnad av kortruttssystem i skärgårdstrafiken.
”Vi måste våga tänka nytt om vi vill ha en levande skärgård”. ”Det är inte
okej att fortsätta som vi har gjort”. Detta var två citat av vad ministern sade i
svaret på min fråga om trafiken härom veckan.
Med denna motion försöker liberalerna hjälpa regeringen att våga tänka
nytt. Starta upp utbyggnaden av trafiken till Kökar där den bästa återbetalningstiden är för att visa att regeringen menar allvar med skrivningarna i regeringsprogrammet om stabil och säker skärgårdstrafik! Tack.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Tittar vi på utvecklingen när det gäller kortruttsprogrammet så
tror jag inte att pengar har varit det största problemet hittills, utan det
har varit tillgång på mark som har vållat problem. Tittar vi på den tidigare dragningen av Föglötunneln så startade markägarna våldsamma
protester. Jag tror att samtliga partiers kontakter ute i samhället kommer att ha avgörande betydelse för att få framgång i de kortruttsplaner
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som diskuteras och som är under förverkligande. Alla partiers deltagande i det markarbetet tror jag absolut är välkommet.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Ja, visst det ska även beredas väg för det här och det måste finnas någon
som löser markfrågorna också. Visst har jag kännedom om var det går
att komma fram och var det kan bli protester.
Det allvarliga med Föglötunneln var nog när det föregående lagtingets
talman skrev på en protestlista i egenskap av sitt ämbete. Det var inte
bra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Ltl Sundblom kan skärgårdstrafik och har åsikter om
den. Jag tycker att det är synd att inte den energin lades under den förra
mandatperioden när liberalerna själva satt i regeringen och hade makten. Då kände jag, och som det framkom i media, att det mest bara var
gnäll och strid mellan partierna i regeringen. Det var synd. Ni skulle ha
haft all möjlighet att lägga fram mera krut då. Jag, på sidan om, upplevde att ni inte kom någon vart.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Det finns en sak som var ganska enkel i denna fråga.
Det handlar om att det då pågick förhandlingar om Finlandskabeln och
det extra anslaget. Vi ska inte blanda ihop två saker, för då kanske man
förlorar hela stycket. Det var en viktig orsak till varför inte jag höjde rösten om extra anslaget, inte förrän Finlandskabeln var i hamn var det
dags att väcka den här frågan.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Så ltl Sundblom prioriterade elkabeln framom själva
kortrutten.
Vi får inte heller glömma att vi fortsättningsvis ändå just nu måste
titta att vi har en stabil och trygg skärgårdstrafik, det är det viktiga. Oberoende av kort eller lång rutt så måste vi försöka se att vi har råd med en
så bra skärgårdstrafik som möjligt. Det är jätteviktigt för oss just nu. Jag
lovar ltl Sundblom att vi i den här regeringen försöker göra allt för att vi
ska ha en bra och trygg skärgårdstrafik.
Det återstår att se hur det blir med kortrutten, för det brändes mycket
pengar under den föregående mandatperioden.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag är väldigt mån om att vi ska skapa utrymme där vi
behöver pengarna. Vi ska minska på driftbudgeten. Vi minskar inte på
driftbudgeten utan stora nedskärningar, därför måste vi ändra på det
här. Om vi kan få en överenskommelse att vi kan få extra anslag då gör
vi nytta för det åländska samhället. Det skapar sedan också arbetsplatser
för man kanske drar in på vägbyggnadsanslaget och då verkar det andra
vägen.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Tack, fru talman! Jag ska börja med att citera huvudmotionären Torsten
Sundblom. Han sade alldeles just här att vi har haft politiker som inte har
blickat tillräckligt framåt. Jag hade nöjet att känna dem alla, jag jobbade ihop
med dem alla och jag uppskattade dem högt. Jag tycker att de ska hyllas för
många lösningar. Den enorma utbyggnaden av skärgårdstrafiken som de
många gånger initierade, föreslog och arbetade för tillsammans med andra,
har varit en förutsättning för skärgårdens överlevnad och är det fortsättningsvis.
Jag kan hålla med kollegan Sundblom när det gäller deras envisa felsyn på
lång rutt. Lång rutten var bra under ett visst skede, lång rutten var bra för
kontakterna med fastlandet och lång rutten var bra för de tyngre transporterna. Men idag, eller redan för 20-30 år sedan, så är det dags att tänka nytt. Jag
minns hur vi gladde oss för liberalernas kortruttsresonemang i början på 90talet. Vi hade själva börjat skissa på de lösningarna på 80-talet när vi hade en
viss herr Eriksson från Kumlinge i lagtingsgruppen, en framsynt man.
När det gäller den här motionen så skriver liberalerna så sant som det är
sagt: ”Ansvaret för trafiken mellan Åland och Finland är i praktiken delat
vilket också bör beaktas i denna fråga”. Jag håller med om detta, men ansvaret är inte delat när det gäller den interna trafiken. Det är inte delat när det
gäller trafiken mellan delar inom landskapet. Ansvaret är delat när det gäller
trafiken mellan Åland och Finland. Jag vill till och med gå ännu längre och
säga att det är huvudsakligen finskt ansvar att se till att trafiken mellan Finland och Åland fungerar, på samma sätt som det ska fungera i övriga delar av
landet mellan perifert belägna regionen.
Det kortruttsmeddelandet som den föregående landskapsregeringen lade
fram här i lagtinget var utomordentligt som underlag för den politik som ska
drivas framöver när det gäller skärgårdstrafiken. Vi åker på en del bakslag
när det gäller förhandlingarna om bemanningskostnader, arbetstider och
sannerligen bränslekostnaderna. Det är skäl för att vi ska påskynda arbetet
med det som kortruttsmeddelandet drog upp. Jag är väldigt glad för att den
nya regeringen har detta inskrivet i sitt handlingsprogram. Av den debatt som
vi har hållit i lagtinget så här långt har det visat sig att vi, tillsammans med
den nuvarande oppositionen, är fortsatt överens i den här frågan. Detta är en
förutsättning för att komma framåt i de mycket tunga investeringar som vi
har framför oss.
Däremot är jag lite bekymrad för valet av väg i den här åtgärdsmotionen,
att den interna trafiken skulle stödas av riket via extra anslag.
När det gäller val av vad vi ska vi begära extra anslag för så har det alltid
fordras en stark politisk förmåga till känsla av vad som är möjligt. Vi har tidvis kritiserats för att vi för sällan kommer med äskanden om extraordinarie
anslag, som det hette tidigare. Numera heter det extra anslag och är lite annorlunda konstruerat, sannerligen är också beslutsgången annorlunda efter
den tredje självstyrelselagens ikraftträdande.
Det beslutssystem som vi nu har när det gäller kabeln sätter Ålandsdelegationen i en extremt stark ställning. Vi får väl tacka kollegan Gunnar Jansson för att det blev på det sättet i samband med självstyrelselagsrevisionen.
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Vi har möjlighet att få hela 50 miljoner euro. Det är en fråga om en infrastrukturell förbindelse mellan Åland och Finland. Tidigare har vi inom det
området haft en infrastrukturell förbindelse mellan Sverige Åland, så det har
varit externa förbindelser.
Jag tror att det inte vore så väl betänkt att nu komma till staten med en
anhållan om extra anslag för vår interna trafik.
Men istället vill jag lyfta det som är väldigt nära den här frågeställningen
och det är trafiken både på södra linjen och norra linjen till riket, Finland eller fastlandet, som vissa tycker att man inte får säga längre. Jag säger Finland.
Jag menar att den här landskapsregeringen och vi alla politiker har ansvaret att utkräva rikets ekonomiska ansvar för den trafiken. I den mån man behöver tonnageförändringar så är det rikets sak, möjligen tillsammans med
oss. I den mån det drar driftskostnader, att inte intäkterna skulle täcka kostnaderna vilket de inte gör, så är det rikets sak, med visst ansvar också för oss.
Förbindelserna mellan Finland och Åland var orsaken till att m/s Skiftet
byggdes av staten. Skiftet gick då på lång rutt ända till Osnäs. En av del orsakerna till att vi tog över Skiftet var en liten storvulen vilja att hantera politiken själv i sammanhanget. Men huvudorsaken var nog egentligen att Skiftet
sattes på intern trafik mellan Brändö och fasta Åland. Då var det inte längre
motiverat för staten att vara med och finansiera. Sedan satte vi då en annan
färja på Torsholma-Osnäs och sedan på Åva-Osnäs och där borde vi ha agerat
på ett annat sätt med beaktandet av ansvaret mellan Finland och Åland.
Min fråga till förslagsställarna är; vore det inte mera välbetänkt att försöka
satsa på rikets ansvar när det gäller Finlandstrafiken, mera än den interna
trafiken?
Det är möjligt, när elkabeln är byggd och det har gått några år efter den
sista finansieringen ur statskassan, att det kan finnas möjlighet att vända sig
till riket för någon del av kortruttslösningen. Men idag, 2012, är det nog för
tidigt.
Jag tror att vi har ett projekt då i trafiken, österut, som är mera motiverad
att använda sig av. Tack.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Det var ganska mycket, egentligen borde jag ha ett anförande.
Angående lång rutt, kortrutt och idéerna att bygga ut på vissa sätt, så
nu är jag inte exakt säker på årtalet men 1975 stod det i Ålandstidningen
om på vilken udde trafiken skulle byggas ut. Så det var inte på 90-talet
utan det var på 70-talet som man ville bygga ut. Det har pågått hela tiden. Alla som har jobbat med det här i all ära men tiderna har förändrats. Det är de korta rutterna som blir de driftekonomiskt mest fördelaktiga.
Det står i lagen att det är en osedvanligt stor utgift och det är detta
som jag stöder mig på.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det står så i lagen, ja. När det gäller kortruttsprojektet så
kan man säga att det är en samling osedvanligt stora utgifter. Det är
synnerligen pluralt när det gäller satsningarna i skärgården, medan lagen hänvisar till en osedvanligt stor utgift. Kablarna har varit sådana
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och enskilda investeringar kan också vara det förstås. Det förstärker
mitt resonemang att det är Finlandstrafiken som vi borde satsa våra resurser på när det gäller att få staten som medfinansiär.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag slutade mitt anförande tidigare med att vi skulle
starta upp Kökartrafiken och då avser jag med egna medel.
Det ska räkans som ett projekt, från fasta Åland ända fram till Gustafs. Det blir ett osedvanligt stort projekt, det överskrider till riket och
då vill jag ta in resonemanget om statens behörighet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Frågorna kring skärgårdstrafiken har nog diskuterats inom det
liberala partiet och även företrädare till det liberala partiet ända sedan
50-talet, precis som vtm Jansson var inne på. En närstående person till
mig jobbade mycket med kortrutt och band ihop hela Brändö tack vare
väldigt envisa insatser.
Liberalernas kortruttsprogram kom i början på 90-talet. Sedan har vi
förnyat vårt program vid olika tillfällen. Jag kan också notera att moderaterna har varit duktiga på att framhålla kortrutten.
Vi har haft program, vi har haft diskussioner och vi hade ett meddelande under den förra perioden, som också vice talmannen hänvisade
till. Det finns vissa givna fakta. Nu gäller det att sätta igång det här. Vi
måste komma vidare. Vi måste ordna finansieringen.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Låt mig då svara på det sättet till liberalerna; var lugna! Den
här nya regeringens mandatperiod har ju knappast börjat och om två
dagar kommer en tilläggsbudget där man kommer att dra upp riktlinjer
för ekonomin.
I handlingsprogrammet fanns det ett stöd för samma linje som föregående regering drev i de här frågorna. Nu kommer då pengarna på
bordet och det kommer ytterligare pengar sedan i samband med ordinarie budgetförslaget för 2013. Men redan på onsdag kommer vi att få se
att det här är igångsatt. Då har vi åtskilliga delar som ska finansieras i
kortruttsprogrammet. Det rör sig om tiotals miljoner. Vi måste sedan se
på helheten före vi kan plocka ut något och säga vad Finland ska finansiera.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! De facto finns pengarna på bordet redan i den budget som gäller. Vi avsatte redan pengar i budgeten för att gå vidare med bl.a. Kökartrafiken över Föglö.
Det finns vissa rutter som alla har varit eniga om och som kommer att
betyda mycket i driftinbesparingar och det är de rutterna som vi måste
gå på först. Jag tycker att Kökar är ett bra exempel på ett projekt som vi
ska satsa på.
Under arbetets gång är det lite problematiskt att det i olika perioder
har funnits vissa starka personer som har satt tummen ner och som
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också har bromsat mycket. Så var det på 50-talet också när det gällde
Kökartrafiken över Föglö. Då var det ett par starka personer som stoppade det. På det viset var det också med tunneln till Föglö. Den var långt
på gång, men om inte vissa starka personer skulle ha börjat bromsa så
kanske vi skulle ha kommit längre när det gäller fast förbindelse till
Föglö.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det var nog tur att jag slapp vara med och bromsa tunneln
till Föglö, den blev bromsad ändå.
Däremot kan jag glädja liberalerna och övriga att vår linje i kortruttsdiskussionerna hela tiden har varit att man måste ta det som ger de
största ekonomiska effekterna först. Det är otvivelaktigt att förkorta
färjpasset till Föglö och dra en väg över mot Hastersboda och sedan
sammanbinda både Kökar och Sottunga. Men det sista får man inte
säga, men jag säger det ändå; det är det ekonomiskt rimliga och det bör
man göra så fort som möjligt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag vill ta fasta på att diskussionen förs i god anda här. Det
är väldigt bra att man kan byta åsikter och vädra idéer och kanske man
kommer fram till det bästa så småningom.
Vice talmannen hävdar här att extra anslaget endast borde sökas för
sådant som gäller externa angelägenheter. Historiskt sett visar det sig
att i de flesta fall har det varit på det sättet. Men vi har ett exempel när
det gäller elförsörjningen, vi fick extra anslag för gasturbiner. Det är
kanske en komplettering till externa förbindelser, men ändå helt klart
ett lokalt projekt.
Jag tycker inte att det är skäl att vi själva, redan på förhand, begränsar vad extra anslagsverktyget kan användas till. Jag hävdar att det
finns goda tankar i det förslag som vi lägger fram.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det ska klart att jag inte a priori motsätter mig en sådan
lösning. Men jag vill att man breddar diskussionen och för den mera utgående från möjligheterna att få extra anslag. Jag brukar tänka i termer
som; vad säger medparten i Helsingfors och hur diskuterar de? Därför
vill jag föra in den här delen om Finlandstrafiken i samband med finansoch näringsutskottets behandling av den här specifika motionen. Jag
tycker att det är klokt att göra på det sättet och därför bör man göra det.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag håller fullständigt med om att en anhållan om extra anslag endast ska lämnas i en sådan situation där man för sig själv i första
hand och sedan även för andra ska kunna lägga fram så gå goda argument att man har svar på varje fråga och varje försök att slå argumenten
i spillror. De frågorna kommer sedan när man har levererat en sådan
här framställning. Jag har själv fått uppleva, under den förra mandatperioden, att de allra konstigaste och besvärliga små frågor kan väckas och
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då gällde det att man har tänkt på allting i förhand. En dålig framställning gagnar ingen.
I den här frågan menar vi att det kan finnas goda förutsättningar för
att lämna en bra framställning med goda argument.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Jag noterade också vtm Roger Janssons positiva hållning i frågan, det
gläder mig. Jag kanske kan sprida ytterligare glädje och konstatera att
det stämmer. Jag är inblandad djupt i skrivningen av den nya 48 § i
självstyrelselagen och den är ytterst flexibel. Nämligen, det som inte
framgår i spörsmålet men som framgår av själva lagen är; ”extra anslag
kan beviljas endast för uppgifter som faller inom landskapets behörighet”. Så står det. Nu har det inte i praktiken varit så strängt på den här
punkten, men vi har alla juridiska och ekonomiska förutsättningar att
också driva internpolitiska frågor med extra anslag, det följer direkt av
paragrafen.
Vad sedan gäller ansvaret för den s.k. samtrafiken mellan Åland och
riket så delar jag helt och hållet kollegan Roger Janssons uppfattning.
Det här är egentligen ytterst statens angelägenhet och statens ansvar.
Jag ska berätta varför om jag får möjlighet.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Självklart är tolkningen korrekt som upphovsmannen till
den här paragrafen har givit oss här. Jag vill jämföra med de övriga extra anslagen som vi har fått, de är inte så många eftersom det inte har
gått så lång tid sedan 1993.
När det gäller kablarna så går de ju på annat territorium, då är det
inte vår behörighet. Därför har staten tagit ansvar både för Sverigekabeln och för Finlandskabeln samt ansvar för att prisbilden på Åland ska
vara rimlig. Om man skulle dra en direkt parallell så skulle man då få
extra anslag för en typ av långruttsinvesteringar om det vore kongruent
med dem.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Flexibiliteten i paragrafen framträder just i hur den är tillämpad i de få
fall som finns. De är ändå tydliga och de fallen har nog så småningom
utbildat en relativt fast praxis som man kan ty sig till.
Vad gäller långrutten så följer det av suveränitetsdefinitionen. Det är
staten som bär ansvar för trafiken mellan riket och Åland ytterst eftersom det i suveränitetsdefinitionen ingår krav på tre saker: 1) Territorium, 2) Folk 3) Att man behärskar territoriet. Ingen del för lämnas utanför. Det är ytterst en del av det folkrättsliga suveränitetsansvaret. Jag
delar alltså åsikten.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! När det gäller trafiken mellan Brändö och Osnäs och mellan
Kökar och Korpo så skulle jag inte vilja ha ett sådant system, trots att jag
säger att det är rikets ansvar, att riket skulle disponera över den trafiken
helt och hållet själv, att riket skulle äga tonnaget och att riket skulle slå
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fast tidtabeller osv. Jag skulle gärna se att vi antingen i samråd eller att
vi ålänningar fattar de besluten. Därför vore det bättre att vi skulle äga
fartygen som trafikerar de linjerna, men att staten skulle betala en betydligt större del och då faller det under det här resonemanget som ltl
Gunnar Jansson här förde.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Timmen är sen och en annan ska med bussen fem över. Det gäller att fatta sig kort.
Jag instämmer särskilt med huvudmotionärens synpunkter när det gäller
skärgårdstrafiken och att det system som vi idag inte motsvarar den generation som vi förhoppningsvis vill se leva kvar i skärgården. Det finns klara brister och det behövs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det
gamla sättet att tänka har förorsakat. Där är jag helt enig med motionären
och för övrigt är vi också eniga här i lagtinget till stora delar som helhet.
När det gäller att söka extra anslag för de här investeringarna så i likhet
med tidigare talare så är jag inte heller avvisande till den tanken. Men jag
kanske har en någon försiktig inställning till att göra det. I så fall måste vi
först veta vad vi skulle söka för. Det går knappast att få extra anslag för
många små åtgärder här och där. Det ska vara för en isolerad stor sak som är
någonting extra och som vi inte har annan finansiering för.
Om man tar exempelvis Vårdöbron eller tunnel till Föglö så är de i stort
sett finansierade på det viset att vi kan ta bort driftskostnader. Driftkostnaderna och kapitalkostnaderna som vi har för m/s Skarven motsvarar i stort
sett vad en tunnel kostar att bygga och driva i kapitalkostnad och driftkostnad. Man har också räknat in en bom peng som man har på de flesta sådana
projekt. Likadant gäller bron till Vårdö; för bom peng plus nuvarande färjetrafiks driftskostnader lånar man och betalar bort ett lån som finansierar en
bro i runda slängar. För de investeringarna saknas ju inte finansieringen.
Om vi i fas två kommer på att vi t.ex. ska förse Brändö och Föglö med fast
förbindelse, med Sottunga som mellanplats, ett stort projekt för att få den interna trafiken att fungera. Det här är nya tankar, men då skulle det vara motiverat för det finns ingen finansiering att uppbåda för det.
För det första så tror jag inte att det är finansieringen som är det stora problemet, den finns ju där i och med att vi tar bort driftskostnader. Vi slipper
driftskostnaderna när vi gör de här investeringarna. Det är andra saker som
gäller för att komma vidare med det här.
Jag säger samma sak som vtm Roger Jansson sade, om några dagar vet vi
lite mera hur arbetet går vidare när den så kallade omställningsbudgeten offentliggörs. Jag tror att det är betydligt viktigare än att i det här skedet funderar på extra anslag. Det finns inte någon exakt vetenskap och det ska inte heller finnas när det gäller vad man kan få extra anslag för och inte. Man ska
också kunna skicka ut politiska testballonger. Jag säger inte att motionen på
något vis är felaktig. Men man bör noggrant överväga vid vilket tillfälle man
går med mössan i hand och begär extra anslag. Tack.
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Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Om den här åtgärdsmotionen skulle bli godkänd så
inte är det någonting som vi gör på några månader och får fram en
framställning om ett extra anslag. Det tar säkert ett par tre år innan man
kommer fram. Det viktiga är att vi tar beslut att vi går den här vägen och
sedan arbetar vi framåt.
Det som jag ser framför mig är faktiskt en linje över både Föglö, Sottunga, Kumlinge och Brändö så att man får ihop så mycket som möjligt
för att kunna skapa ett bra område för arbetsmarknaden i samma veva.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! När man försett Föglö med fast förbindelse, man har flyttat
färjpasset på Kökar till östra Föglö och så börjar man titta på den interna trafiken i skärgården att sy ihop Föglö-Sottunga, Sottunga-Kumlinge
och Kumlinge-Brändö, då kan det hända att det kanske i det skedet är
ett så stort projekt så att det lönar sig att fundera på extra anslag. Ett sådant stort projekt skulle också till stora delar vara finansierat men inte
till alla delar i likhet med Vårdöbron och Föglötunneln. När man kommer till det skedet, när vi har de första satsningarna gjorda, då kan jag
också tänka mig att diskutera extra anslag.
När man pratar om sådana här satsningar så himlas det med ögonen,
liksom det har himlats med ögonen när man har pratat om Föglötunneln. Men det är fullkomligt realistiskt med de ekonomiska ramar som
vi har för trafiken idag. Det gäller bara att jobba vidare på ett realistiskt
sätt och ha ett alternativ som man kan förverkliga när det gäller dragningen.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag tycker nog faktiskt att det finns en viss orsak att ta
hela vägen i ett projekt och försöka göra en 10-15 års uppgörelse. Det är
nog bara så, istället för att vi med egna medel ska hålla på att gneta
länge för att komma till ett beslut för att få ett kort pass åtgärdat.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson

Fru talman! Innan jag begär att detta ärende måtte bordläggas, så ska jag uttala mig om två saker.
Det ena är i korthet tillkomsten av 48 § i självstyrelselagen, som möjliggör
extra anslag, och det andra är det som jag själv benämnde som samtrafik
mellan landskapet och riket.
48 § tillkom på grund av Ålands vilja och styrka i argumenten. Här vill jag
rätta kollegan Sundman. Det är under inga omständigheter som ett uttryck
för att gå med mössan i handen. Det är inte någon ynnest, allmosor eller den
typen av ”extra, extra” som i andra sammanhang. Det är faktiskt en del av systemet av ett mycket enkelt skäl. Vice talmannen hade rätt att det är ett resultat av blod, svett och tårar.
När ekonomin kring den nuvarande självstyrelselagen skrevs ner så var det
utifrån de objektiva grunderna för att avräkningsgrundens skulle vara 0,48
procent av statens inkomster minus lån. Så var det. Det här var en siffra som

314

den statliga Ålandskommittén hade tagit fram på rent vetenskaplig grund.
Men sedan uppstod det en politisk turbulens som höll på att stjälpa hela projektet och det måste lösas. Aktörer från dagens lagting var med på den tiden,
kollegan Roger Jansson naturligtvis och kanske också andra var med. Så den
här saken måste lösas, antingen måste man höja avräkningen till någonting
utöver 0,45 eller andra instrument och det här andra kom. Det är möjligt att
det var olyckligt att ge fenomenet namnet extra anslag. Termen togs från den
förra lagen som talade om extra ordinarie anslag. Men det fanns ingenting av
allmosor eller kollektmössa med i det resonemanget överhuvudtaget, utan det
var ett sätt att skapa rättvisa i det ekonomiska umgänget mellan landskapet
och riket.
Man behöll 0,45 men två andra inslag togs med. Gottgörelseprocenten
sänktes från 0,52 till 0,5 och det har varit bra. Sedan kom 48 § som en absolut normal organisk del av hela självstyrelsesystemet. Tro mig på mitt ord.
Jag har aldrig haft problem med att tillämpa denna paragraf eller upplevt
det som en allmosa. Det beror säkerligen på min bakgrund och också att jag
vid flera tillfällen bl.a. i Ålandsdelegation, i ministerierna och i statsrådet i
Helsingfors har berättat om tillkomsten av det hela. Det var två andra personer inblandade i processen i det skedet; dåvarande finansminister Matti
Louekoski som alltid uppträdde som mitt vittne. Och om inte det räckte till så
begärde vi någon enstaka gång, men det var ytterst ovanligt aldrig offentligt,
att dåvarande republikens president Koivisto kunde bekräfta det hela. Det var
en del av processen och en del av systemet. Det var inget speciellt med det
Det andra är samtrafiken, som jag brukar kalla det. Nu ska vi vara på det
klara med att verkligheten har förändrats efter 1995. Det är en konkurrensutsatt trafik som jag talar om nu i samtrafik sammanhanget.
En del av de svagheter som också vice talmannen här pekade på hade dåvarande landskapsstyrelsen på 70-talet idéer om att undanröja genom att
stifta en överenskommelseförordning om samtrafiken mellan landskapet och
riket. Förordningen innefattade inte bara trafik på vatten utan också i luften.
Nu har verkligheten förändrats så pass mycket att lufttrafiken inte riktigt
är aktuell längre. Det här var en diskussion som fördes medan skärgårdstrafikbolaget existerade och opererade.
Nu kan man säga att den här samtrafiken rör rutter som i för sig är utsatta
för konkurrens från det privata näringslivet. Den här trafiken som sådan är ju
lite problematisk, om jag uttrycker mig försiktigt.
Ändå har jag inte för egen del släppt tanken på förordning, där kunde man
reglera vem som gör vad, under vilka ekonomiska förhållanden och ytterst
går det här tillbaka till hela suveränitetsdefinitionen. Ytterst och i sista hand
är det staten, enligt folkrättens regler, som bär ansvar för att alla delar av
landet behärskas och det innefattar också en sådan trafik som krävs för att livet ska kunna upprätthållas. Med det avses naturligtvis en sådan trafik som
dagens samhälle kräver.
Med dessa små anteckningar, fru talman, så ber jag att få föreslå att detta
ärende måtte bordläggas till lagtingets plenum den 4 april. Tack.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Jag stöder förslaget om bordläggning och bordläggningstiden.
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Talmannen
Ärendet kommer att bordläggas eftersom ltl Gunnar Jansson, understödd av ltl Torsten
Sundblom, har föreslagit att ärendet ska bordläggas till plenum 04.04.2012. Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet bordläggs.
På talarlistan finns minister Thörnroos som bereds tillfälle att uttala sig.
Ärendet är bordlagt till inkommande onsdag 04.04.2012.
För kännedom
5

Ekologisk produktion
Landskapsregeringens lagförslag (LF 12/2011-2012)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 11.04.2012.

6

Ökad valfrihet med servicesedlar inom vården och omsorgen
Ltl Gunnar Janssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 5/2011-2012)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 04.04.2012.

7

Rödlistning av siken
Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 7/2011-2012)
En fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget
och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.

8

Digital portal för upphandling
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 6/2011-2012)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 04.04.2012.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 04.04.2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Första behandling
2

Konsumentsäkerhet
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 4/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 6/2011-2012)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Social- och miljöutskottet föreslår att lagtinget godkänner landskapsregeringens lagförslag till konsumentsäkerhet. Utskottet föreslår några
mindre ändringar av teknisk och språklig natur, men i övrigt enligt landskapsregeringens förslag.
Lagförslaget innebär att produktsäkerhetskraven på varor och tjänster som
erbjuds konsumenter för enskilt bruk skärps. Bland annat ska en tjänsteleverantör göra en skriftlig anmälan till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
innan man börjar tillhandahålla en konsumenttjänst, förutsatt att tjänsten är
förenad med betydande risker. Anmälan ska också göras om det sker en väsentlig förändring i verksamheten eller om leverantören byts ut.
Grunderna för lagförslaget om konsumenttjänster baserar sig på blankettlagstiftning och grundar sig på bestämmelser i EU-direktiv.
Det bör inte försvaga företagens konkurrenskraft, då konsumenters säkerhet ökar och företagens varu- och tjänsteprodukter kvalitetssäkras. Vi måste
också i sammanhanget beakta att varor och tjänster som erbjuds både innanför och utanför Åland bör garanteras motsvarande konsumentsäkerhetsnivå
som i det övriga EU området. Viktigt är att vi inte lägger oss på en lägre nivå.
Lagförslaget som bl.a. utpekar ÅMHM till tillsynsmyndighet över konsumentsäkerheten förordas av utskottet. Tillsynsuppgifter ska huvudsakligen
skötas av en och samma myndighet i landskapet. Förutom en tydligare rollfördelning medför detta möjligheter att göra tillsynen rationell och effektiv
med mindre resurser. Utskottet gör i det här skedet bedömningen att ÅMHM
inte kommer att behöva mer resurser för att sköta de nya uppgifterna.
Social- och miljöutskottet vill framhålla att åtgärder som avser att trygga
konsumentsäkerheten bör ses som en naturlig del av företagarnas kvalitetssäkring av sina produkter och tjänster.
Fru talman! Social- och miljöutskottet har inte varit helt enigt i vårt betänkande utan utskottsmedlemmen Anders Eriksson har till betänkandet fogat
en reservation som han själv har möjlighet att presentera.
I övrigt är vår förhoppning att lagtinget ska anta detta lagförslag till värn
för våra medborgares konsumentsäkerhet.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Det är precis som utskottsordförande Beijar sade. Kraven på varor och tjänster som erbjuds kommer att skärpas med den här lagstiftningen.
Jag vill ta fasta på det första stycket i min reservation: ”Under behandlingen av lagförslag nr 6/2011-2012, angående konsumentsäkerhet, har det inte
varit möjligt att i tillräcklig grad belysa vilka byråkratiska effekter lagförslaget får för det åländska näringslivet. Blankettlagstiftningsförfarandet
leder också till att det inte gått att utröna om lagförslaget är enbart miniminivå i byråkratiskt hänseende för att uppfylla de EU-direktiv som ligger i
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botten för framställningen.” Det här är min uppfattning. Om majoriteten i
utskottet har en annan uppfattning så får man förstås förklara på vilket sätt
man ser på det här. Bekymret med blankettlagstiftning är att det är väldigt
svårt att följa vad som händer och sker. Jag vill inte upprepa det som jag sade
i remissen av den här framställningen utan istället vill jag föra in någonting
nytt. Det hittar man i 6 § i rikslagstiftningen där det nämns om anmälningsskyldighet. Det sägs så här: ”Innan tjänsteleverantören börjar tillhandahålla
en konsumenttjänst ska denna göra en skriftlig anmälan om följande tjänster till kommunen där tjänsten ska tillhandahållas”. Det räknas upp 14
punkter; gym, skidanläggning, utomhus lekplats, skateboardramp, cyklingsplats, badstrand osv. I punkt 14 finns det något som jag har valt att kalla ”all
inklusive punkten ”dvs., ”evenemang som är förenade med en betydande
risk som, om risken realiseras, kan medföra fara för säkerheten på grund
av det stora antalet deltagare eller av annat särskilt skäl”. Med andra ord
kan det vara precis vad som helst.
Av anmälan ska det framgå för det första vad tjänsteleverantören heter, var
man bor, kontaktuppgifter, platsen där tjänsten utförs och beskrivning av
tjänsten. Men sedan börjar det bli lite knepigare. ”De mest betydande risker
som är förenade med tjänsten eller åtgärder som vidtagits för att förebygga
den, (notera att det kan vara en badplats vi pratar om) och uppgifter om när
säkerhetsdokumentet har upprättats och senast uppdaterats. Motsvarande
anmälan ska göras också för en väsentlig förändring i verksamheterna.”
Det ska också göras en anmälan vid byte av tjänsteleverantör.
Jag ser att ltl Winé skrattar, men jag tycker faktiskt att det här är ganska
allvarligt för det här är någonting nytt som införs.
När det gäller säkerhetsdokumentet så står det så här: ”En tjänsteleverantör som är skyldig att göra en anmälan enligt 6 § till tillsynsmyndigheten
ska dessutom med beaktande av tjänstens natur och verksamhetens omfattning upprätta ett säkerhetsdokument med en plan för identifiering av faror
och hantering av risker samt för informationen om dessa till de personer
som medverkar vid tillhandahållandet av tjänsten.”
Längst ner i 7 § står: ”Närmare bestämmelser om innehållet i säkerhetsdokumentet får utfärdas genom förordning av statsrådet”. Det innebär att
om vi tar den här lagstiftningen så vet vi de facto sist och slutligen inte vilka
konsekvenser den kommer att ha. Därför skrev jag att det har varit oerhört
svårt att utröna vilka konsekvenserna blir av detta lagförslag.
Vi har även miljölagstiftning, räddningslagstiftning och näringslagstiftning
med mera. Det här tillsammans med den nu aktuella konsumentlagstiftningen skapar en oöverskådlig byråkrati för många företag.
Det förefaller som om det inte skulle finnas en helhetssyn på den här problematiken hos landskapsregeringen.
Med beaktande av det här så föreslog jag i utskottet att vi i största välmening skulle bifoga en liten kläm till landskapregeringen som skulle lyda: ”Utskottet som omfattar framställningen, hemställer till regeringen om att den
i prioriterad ordning tar ett helhetsgrepp på den byråkrati som försvagar
konkurrenskraften hos det åländska näringslivet samt förelägger förslag till
förenklingar. Likväl som effekterna av ett lagförslag bedöms ur ekonomisk
och jämställdhets synpunkt, bör det införas en särskild bedömningsgrund
för de byråkratiska effekterna av ett lagförslag”.
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Så löd klämmen men det vann inget understöd. Mot den bakgrunden
kände jag mig tvungen att reservera mig.
Avslutningsvis, fru talman, jag känner personligen en oerhörd frustration
över den här typen av ärenden. De flesta partier i valrörelsen är så oerhört
måna om att vi ska minska byråkratin, vi ska skapa goda förutsättningar för
näringslivet, vi ska skapa tillväxt och vi ska överhuvudtaget vara väldigt tillmötesgående när det gäller näringslivet. Men det som skapar frustrationen
hos mig är att det spelar ingen roll vem som sitter i landskapsregeringen utan
det rullar på i samma gamla spår. Det pratas vart fjärde år om ny politik, ny
näringspolitik men tyvärr är det ganska långt tomma ord.
Välfärden som vi alla månar om och tillväxten, som behövs för att välfärden ska kunna hållas, går inte av sig själv. Det gäller att skapa förutsättningar. När vi gör företagsundersökningar så är alltid punkt nummer ett att det
inte är speciella skatteregler och det är inte det ena eller det andra som behövs, utan man vill från företagarhåll att man från lagstiftarens sida ska göra
något åt den byråkrati som blir allt mera svår hanterbar. Det har jag sagt
många gånger och även vtm Jansson har sagt det. Men tyvärr, här står vi.
Jag vill avisera att jag kommer att föreslå att den kläm som finns i reservationen ska beaktas senare behandlingen.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Ltl Eriksson värnar om det åländska näringslivet och
den eventuella nya byråkrati som det här skulle medföra.
Den här regeringen och den tidigare regeringen som lade grunden för
det här lagförslaget sätter de åländska medborgarna i första hand.
Tryggheten och säkerheten för våra barn, vuxna och besökare är någonting som vi värnar högt om
Åland och Finland skyddar våra medborgare mera än vad man skulle
behöva göra enligt det här direktivet. Vi i Norden har en lång tradition
av konsumentskydd. Konsumentsäkerhetslagen har 35 år på nacken.
Är man en äventyrsföretagare s är det rätt att man gör upp en säkerhetsplan. Det är förenat med faror, t.ex. om man har olika sådana aktiviteter.
Ltl Anders Eriksson, replik

Tack, fru talman! Det är ofta så inom politiken att ettdera blir det svart
eller vitt. Jag säger inte att vi ska strunta i all konsumentsäkerhet. Jag
försöker, sida vid sida av den här framställningen, föra upp hur vi ska
kunna utläsa vilka konsekvenserna blir för det åländska näringslivet? Vi
kan inte göra det i den konsekvensbedömning som finns med den här
framställningen. Vi har överhuvudtaget inte heller i hörandet i utskottet
lyckats utröna någonting när det gäller den biten.
Ålands näringsliv motsätter sig det här lagförslaget. Den här typen av
säkerhetsåtgärder som efterlyses tillgodoses bl.a. med annan EUlagstiftning. Jag har inte fördjupat mig mera i det så jag kan inte gå i god
för om det stämmer. Jag noterade att branschorganisationen ser det på
det sättet.
Det som jag vill föra upp, värderade minister Aaltonen, är, på vilket
sätt ska man beakta att det åländska näringslivet kan fungera på ett någorlunda bra sätt?
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Minister Carina Aaltonen, replik

Den här lagstiftningen kommer inte att skilja sig något från kringliggande regioner. Det ställs höga krav på företagare inom de här
branscherna, både i Sverige och i Finland.
Vissa företagare har redan för många år sedan efterlyst säkerhetsplaner även hos de åländska friluftsföretagen. Jag ser inte att det här kommer att komplicera eller göra det mera bekymmersamt för det åländska
näringslivet.
Som jag ser det är det en kvalitetsgranskning och ett kvalitetsskydd
för t.ex. turismföretagarna som kan visa upp att man har säkerhetsplaner. Det kommer inte heller att dubbleras, måste man göra olika brandskydds- och andra planer så blir det inte någon dubblering så att man
måste göra tredubbelt arbetet. Jag ser detta som en förbättring.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ansvarig minister Aaltonen säger att det här inte behöver bli komplicerat. Men som jag har noterat och som jag skriver i min reservation så
har vi inte i utskottet kunnat utröna på vilket sätt det här kommer att slå
i byråkratiskt hänseende.
Det som sades nu så nämns också i en paragraf, har man gjort en
räddningsplan så ska man inte behöva göra det en gång till. Men det
finns betydligt mera lagstiftning; miljölagstiftning, näringslagstiftning
osv.
Det är säkert bra att det ställs höga krav, definitivt när det handlar om
konsumentsäkerhet. Men när man inte som lagstiftare kan utröna om
dessa krav är nödvändiga eller om dessa krav redan finns i annan lagstiftning, det är då som jag börjar bli lite tveksam.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Ltl Anders Eriksson tar i sin reservation bl.a. upp frågan
kring helhetsgreppet på byråkrati och liknande. Vi har de facto i utskottet i samband med hörandet fått uppgifter från förvaltningen. Man har
redan för avsikt att se över de här olika lagstiftningarna för att få en
bättre överblick över de uppgifter som finns från olika myndigheter, för
att på detta sätt också kartlägga och få en effektivare förvaltning.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är möjligt, med all respekt ordförande Beijar, att jag har missat något hörande. Den biten känner jag de facto inte igen. När vi diskuterade
i utskottet så var det inte någon direkt som sade att jag hade fel när jag
frågade om vi vet om vi uppfyller de EU-direktiv som finns i botten på
en absolut miniminivå eller hur mycket det är pålagt på rikssidan och
hur mycket har vi lagt på ytterligare. Det var de här konsekvenserna som
var oerhört svåra att få någon sorts grepp om. Vad gör vi sist och slutligen med den här lagstiftningen? Det gjorde mig orolig. Hur ser ordförande Beijer på den saken?
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Christian Beijar, replik

Fru talman! Som jag ser det är det viktiga att konsumentsäkerheten på
Åland måste vara likvärdig i jämförelse med de omkringliggande EUliggande EU-regionerna.
Ltl Anders Eriksson, replik

Som jag sade i ett tidigare replikskifte, inte står jag här och pratar om att
vi ska ha någon vilda västern och strunta i all konsumentsäkerhet. Jag
vill försöka föra upp på vilket sätt vi beaktar ett av de största problemområden som näringslivet plockar upp, arbetslivet, den kraft som skapar
välfärd som vi alla vill vara så gärna vara med och fördela. På vilket sätt
beaktar vi det? Enligt mitt förmenande kan vi inte bara slå oss till ro och
säga och hur det på omkringliggande regioner och då ska det vara likadant här på Åland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag vill lite opponera mig mot ltl Erikssons uttalande
att vi i utskottet inte kunde se följden av den här lagstiftningen. Jag
måste väl kanske hålla med om det. Men så är det med all lagstiftning
som vi tar i utskottet. Vi kan inte exakt veta vilken följd en lagstiftning
får för medborgarna på Åland. Den här lagstiftningen skiljer sig inte på
något sätt från någon annan lagstiftning, snarare tvärtom. Vi har ett väldigt bra beslutsunderlag i och med att vi har den finska lagstiftningen, vi
har en proposition på drygt 90 sidor. Vi kan gå vidare från det till EUdirektivet och titta där. När det gäller leksaksdirektivet så är det nästan
skrivet rakt av. För min del tycker jag inte att det är ett problem att vi
inte ser konsekvenserna av lagstiftningen. Jag anser att det är lika bra
som vid all annan lagstiftning i det här sammanhanget.
Ltl Anders Eriksson, replik

Där har ltl Mattsson och jag helt olika åsikter. Jag tycker att det är ett
jättebekymmer att vi inte vet konsekvenserna av den lagstiftning som vi
tar. Som jag lite tolkande mellan raderna så kan vi inte slå oss till ro
bara för att det här är en finsk lagstiftning och tycka att det är bra med
det. Vi har de facto egen behörighet. Jag kan givetvis bara uttala mig för
mig själv. Men ltl Mattsson bekräftade ju att jag var på rätt. Jag har inte
varit med någon gång tidigare där jag har vetat så lite om konsekvenserna av det beslut som jag nästan var nödd och tvungen att ta. Därför
lämnade jag förslaget att vi skulle få en öppning så att regeringen skulle
titta på det.
Vi kanske inte ska gå in på alltför mycket interna diskussioner i utskottet. Jag bara noterar att Mattsson och jag är överens om att vi inte
vet konsekvenserna av det här förslaget och det reserverade jag mig
emot.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag vill framhålla den här generaliseringen om att
bara för att det är finsk lagstiftning så tar vi den rakt av. Det är ett
ganska inskränkt tankesätt att göra sådana uttalanden. Naturligtvis lä322

ser man ju lagstiftningen, man läser förarbeten och tittar om det här är
bra eller dåligt. Man väger för och emot och bildar sig en uppfattning om
lagen. Naturligtvis sitter jag inte här i salen och tar någonting bara för
att det är finskt. Jag tycker det känns lite kränkande och nedvärderande
att jag ska inte ska kunna bild mig en egen uppfattning om en lagstiftning för att den är finsk, utan då tar jag den bara för att den är finsk. Jag
förstår inte hur man kan nedvärdera en lagtingskollega så pass mycket.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det var absolut inte min mening att kränka kollegan Mattsson, i så fall
ber jag om ursäkt.
Men när kollegan Mattsson i sin första replik sade att han inte heller
riktigt visste vilka konsekvenserna var och att det var något som var
ganska vanligt, så opponerande jag mig emot det. Jag har inte tidigare
varit med om att man har tagit en sådan här lagstiftning som man har
vetat så lite om konsekvenserna.
Jag noterade att ltl Mattsson i följande andetag sade att vi ändå har
den finska lagstiftningen i botten. Det skulle då uppfattas som någon
sorts trygghet för att man inte visste konsekvenserna av lagstiftningen.
Det var inte alls meningen att kränka eller uttala mig nedvärderande
på något sätt. Jag fick helt enkelt inte riktigt resonemanget att gå ihop.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Åke Mattsson

Tack, fru talman! De här gäller tre olika EU-direktiv som vi har implementerat; allmän produktsäkerhet, det så kallade leksaksdirektivet och så har vi
EU-direktivet om kosmetiska produkter.
Det centrala och viktiga varför vi har den här lagstiftningen på bordet gäller leksaksdirektivet. Som jag har upplevt det så är vi överens i utskottet att
det är väldigt komplicerat och svårt och att det direktivet måste vi ta här.
Vi har en leksaksfabrikant som måste, för att vara ute på den internationella marknaden, hålla samma nivå överlag. Det är egentligen inte något större
problem.
Det krävs att vi ska implementera den här typen av EU-direktiv och EUlagstiftning. Det finns en grund för att vi ska kunna ställa krav på regioner utanför EU, t.ex. på Kina, Öststaterna och alla områden i världen som tillverkar
leksaker. För att vi ska kunna ha väldigt hårda krav på deras leksaker så
måste vi naturligtvis också ställa krav på våra egna producenter.
Det har inte kommit ett motiverat yttrande ännu, men i EU tittar man på
leksaksdirektivet. Därför är det bra att det har kommit frågor om hur vi har
implementerat direktivet. Vi är lite sena men det är inte någon direkt kris.
Syfte med den här lagen är ju de facto att den ska fylla en preventiv funktion. Det är inte för att sätta dit företagare eller någonting annat, utan den ska
väcka företagarnas intressen för sin verksamhet och att man har en säker
produkt. Det ska också vara en trygghet för konsumenterna att det finns ett
system som ligger bakom produktanvändningen.
I västvärlden där vi lever är det tänkt att alla produkter som kommer ut på
marknaden inte ska innebära någon risk för användaren under normal an-
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vändning. Om det finns en risk med produkterna så ska det klart och tydligt
framgå. Det ska vara accepterat.
Skälet till man har valt blankettlagstiftning är att vi har delad behörighet.
Det är en väldigt komplicerad lagstiftning när det gäller framförallt leksaksdirektivet. När man började titta i direktivet och i lagstiftningen så har man i
princip klippt ut och klistrat in på ganska många områden för att man ska
ligga rätt.
Det är inte anmälningen som är det centrala i lagstiftningen, fast det är det
som vi har diskuterat här i salen. Det viktigaste och mest centrala är ju de
facto att man snabbt ska kunna anmäla en produkt över hela EU. Det ska finnas ett system som slår till. Om man hittar en produkt någonstans inom EU
som är felaktig så ska den försvinna väldigt snabbt från marknaden. Det ska
finnas ett klart system som alla länder ska ingå i. Det finns bara en myndighet
per land som kan ingå. I och med detta kan inte Åland ha en egen myndighet
som har det här anmälningssystemet, där måste vi ha en delad behörighet, så
det blir ett problem om vi ska ha en egen lagstiftning. Det finns också andra
gränsdragningar i den här lagstiftningen. Därför kan det vara ganska enkelt
att ha en blankettlagstiftning.
Som jag var inne på så finns det en fördel, propositionen. Det kan vara
ganska bra att man fundera kring paragrafer, varför paragrafen är utformat
på ett visst sätt och hur lagstiftaren har tänkt. I det här sammanhanget är det
väldigt utförligt. Man haft tankar bakom. Jag tycker man kan få ganska
mycket hjälp från propositionen om varför man har infört olika saker, varför
man har gjort en viss tolkning och varför det finns övergångsbestämmelser? I
början när man tittar på paragraferna kan de vara ganska konstiga.
När det gäller produktsäkerhet är det ganska generellt överlag. Det är inte
så stora förändringar där. Det enda som är speciellt är anmälningskravet. Inledningsvis kunde man vara lite skeptisk till det. Jag tycker själv att det verkar ganska logiskt. Vi ska ha en myndighet som ska övervaka den här verksamheten i landskapet. Hur går det om myndigheten inte har någon aning
om var verksamheten bedrivs eller hur det går till? Nu sköter ÅMHM om det
här. Ska de fara land och rike runt och knacka dörr och fundera var den här
typen av verksamheten finns? Naturligtvis går inte det. Det är först när det
händer saker och ting som ÅMHM kommer att bli inblandad.
Det här kan också innebära att någon verksamhetsutövare kan starta en
verksamhet och komma ganska långt, om man inte behöver anmäla. Verksamheten fungerar bra, man har kommit en bra bit på väg och sedan händer
det någonting eller ÅMHM kommer och granskar och det visar sig att det är
ganska stora fel och man bryter mot lagen på flera områden. Då kan det
hända att man har gått så långt i sina investeringar så att det kan bli ganska
besvärligt att bygga om och tillrättalägga, i stället för att ÅMHM får en anmälan i tid och de kan konstaterar vad företagaren har beaktat.
När man stiftar lagar så är det några få personer som bryter mot lagen och
de övriga drabbas av lagstiftningen. Så sker väldigt ofta, t.ex. i rattfyllerilagstiftningen och andra. Så kan det också vara här. Det ska vara jämn konkurrens. Vissa sköter sig, har allting i ordning, har struktur och ett väldigt djupt
säkerhetstänkande och de får hård konkurrens av dem som helt enkelt inte
bryr sig om lagstiftningen. Det är en trygghet för företagare som sköter sig att
man vet att ungefär alla spelar på lika villkor. Också ur konkurrenssynpunkt
är det bra med den här lagen. Jag tycker inte att man kan måla fan på väggen.
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Däremot är det en risk om man stannar upp här för att man hela tiden från
lagtinget säger att vi byråkratiserar och vi gör det jättesvårt för företagarna.
Naturligtvis blir det en självuppfyllande profetia. Företagarna känner att det
är tungt och besvärligt. Jag har nära anhörig till mig som startade en firma
och inte tyckte att det var något större problem överhuvudtaget. Däremot
tvekade han väldigt länge på grund av att han hade hört att det är en sådan
enorm byråkrati och att det är så svårt att vara företagare på Åland och att det
är jobbigt. Det är det som vi står och säger här i lagtinget gång på gång; ”det
är så byråkratiskt, det är så svårt”.
När det gäller byråkratin så ska vi också veta att man i lagstiftningen har
haft intentionen att avbyråkratisera. Man har försökt göra saker enklare och
göra lagen betydligt mera lättförståelig för den som ska tillämpa den. Det har
varit en intention. På det viset är det också en av byråkratiserande lag. Ur
flera synvinklar finns det stora fördelar med den här lagstiftningen.
Att man ska göra säkerhetsplan kan man också vara skeptisk till. Vad är
det för paller? Varför ska man göra det? Varför ska man göra en säkerhetsplan för en badstrand? Men det kanske kan vara ganska bra att man stannar
upp ett ögonblick och tänker till på säkerheten innan man inleder verksamheten. Man tänker nog inte på detta normalt men om man ska göra planen så
måste man tänka på det. Man funderar på om man kanske skulle ha en liten
aluminiumbåt ifall någon drunknar, det skulle vara besvärligt. Men så kommer man underfund med att det är lite överkurs, men en räddningskrans kostar inte många euro. Kanske något försäkringsbolag kan sponsra det? Sedan
fixar man det här och så har man ett säkerhetstänkande. Jag tror inte att det
är ett problem att man har ett säkerhetstänkande.
Innan man målar den på väggen så ska man titta vidare, vad händer om
man bryter mot den här lagstiftningen? Vad händer med de företagare som
inte skickar in en anmälan? Vad händer för den som inte har en säkerhetsplan i skick och som inte har gjort planen tillräcklig bra och slarvat med den?
Har man satt sig in i det? Det händer ingenting, mera än att man får en uppmaning från ÅMHM att man ska göra en säkerhetsplan. Det är detta som är
påföljden om man bryter mot det här. Det ska man kanske ha med sig på tåget innan man drar för stora växlar.
Säkerheten är en bra grej. Vi får turister hit och det betyder att turisterna i
Finland ska ha en högre säkerhetsnivå än här eller åtminstone ställer man
högre krav på företagarna än vad vi gör på Åland. Det är möjligt att vi har så
skickliga och duktiga företagare så att de kan hantera det.
Vi har nya kulturer som kommer hit. Jag vet inte från hur många olika
länder som man kommer hit idag. Det finns folk här från alla världsdelar som
startar företag och som kanske inte förstår hur det fungerar här. Vi kanske
inte har samma tankar i alla sammanhang. Det kan vara bra för dem att
skicka in en anmälan så ser man vad som gäller Åland. Jag tycker att det här
är bara bra. Jag ser inte något problem alls. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Kollegan Mattsson pratade om produktsäkerhet, men han menade troligtvis konsumentsäkerhet när han var inne på detta med olika tjänster
som man tillhandahåller och att ÅMHM skulle vara bättre på att bedöma säkerheten hos en äventyrsbana än vad företagarna själva är. Jag
är inte alldeles säker på det.
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Sedan detta att det blir en självuppfyllande profetia om vi står här och
pratar om att det blir byråkrati. För min del är det inte något som jag
har hittat på själv. Jag konstaterade vad man förde fram från företagens
branschorganisationer. Jag konstaterade också vad man förde fram när
det gäller den här lagstiftningen. Jag tror att det är viktigt att man lite
lyssnar på Ålands näringsliv eller någon annan branschorganisation och
lite tar dem på allvar.
EU-direktiv när det gäller tjänsteutövning, så vad jag har kunnat utröna så finns det inget EU-direktiv i botten, utan vi har enbart tagit den
finska lagstiftningen rakt av.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! När det gäller ÅMHM:s kunskap om säkerhet och lagar och förordningar så kan jag gå med på att flertalet företagare på
Åland kanske har bättre kunskap och vet mera om lagar och förordningar och om vad som gäller för olika verksamheter. Men det kan finnas sådana som faktiskt är betjänta av ÅMHM:s kunskap. Det handlar de facto
om att skicka in en anmälan.
Som jag inte nämnde i mitt anförande är att vi utskottet kanske
borde ha haft en kläm som skulle ha sagt att den myndigheten som har
hand om det här ska se till att man gör detta så enkelt som möjligt. Man
kan ha ett mailförfarande. Det handlar de facto om en anmälan. Anmälningsförfarandet och byråkratin när det gäller ÅMHM borde utvecklas
och det ska vara så smidigt som möjligt. Det är ju smidigheten vi är ute
efter. Avbyråkratiseringen är inte ett självändamål, utan det ska gå så
smidigt och enkelt som möjligt att vara företagare.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Det sista håller jag helt med om. Det som också förvånar
mig lite i Mattssons anförande var när han sade;” vad händer om man
inte följer den här lagstiftningen?” Han svarade själv på den frågan; det
händer ingenting. Det är ännu märkligare. Man bygger upp en oerhört
rigorös lagstiftning som man synbarligen från regeringsblockets sida vet
att det inte händer någonting om man bryter mot detta. Det leder ju till
att de seriösa företagarna ser till att alla dokument fylls i, medan de som
inte bryr sig om det vet att det inte händer någonting. Det tycker jag inte
är något försvar för den här lagstiftningen.
När Mattsson säger att det bara är att skicka in så är det ju inte bara
att skicka in en anmälan. Det står att man ska kartlägga de mest betydande riskerna som är förenade med tjänsten och ha en åtgärdsplan på
vad man gör för att eliminera de riskerna. Det leder ju till att en person
som har en badplats som allmänheten nyttjar faktiskt blir ansvarig för
om det händer någonting på badplatsen på ett helt annat sätt än vad
man har varit tidigare. Jag tror att det kommer att leda till att vi exempelvis får betydligt färre badplatser.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag kan hålla med om att det här är en rigorös lag.
När det gäller anmälningsförfarandet så är det inte någon stor del av
hela lagstiftningen. Den här lagen handlar inte om det. När det kommer
ut farliga produkter på marknaden så ska man reagera. Produkterna ska
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försvinna från marknaden. Det står om anmälningsförfarandet i 6 §. Det
ska vara växelverkan mellan myndigheter och företag så att det går smidigt och bra. Det borde ligga i allas intressen, företagare, myndigheter
och de som utnyttjar tjänsterna, att allting fungerar och att regelverket
följs. Man kan också begå misstag oavsiktligt. För den skull tycker jag
inte att det här är speciellt betungande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tvärtemot ltl Åke Mattsson så anser jag nog att det kommer att hämma
småföretagandet och kanske lite tillfälliga sommarföretagare från att
starta upp företag. Vi försöker ju på alla sätt få ungdomarna att starta
egna företag. Jag tror inte att det här ökar intresset när man har de här
stora kraven på anmälningsförfarande, man ska kartlägga risker och allt
detta som man ska bygga upp på ett kanske tillfälligt eget företag.
Likadant är det när det gäller anmälningar av badstränder. Vi kommer att få färre allmänna badstränder. Man tar inte de här riskerna och
kostnaderna. Jag tror inte att ÅMHM, som övervakande myndighet,
kommer att göra det här gratis. Det kommer också att påföras en avgift
för varje kontroll och tillstånd.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Vi har ju lite diskuterat kontrollen här, men det anmälningsförfarandet som vi har diskuterat. Naturligtvis är det så att om
ÅMHM inte känner till en verksamhet då kan de ju inte kontrollera den
och då kostar det ju ingenting.
Jag tycker att det verkar vara synnerligen okomplicerat anmälningsförfarande. Om det stannar reda på den här nivån, att man tycker att det
är alldeles för stort projekt att starta ett företag bara för att man ska
skicka in en anmälan, så behöver man kanske överväga att om man ska
vara företagare eller om man ska vara anställd. När man har diskuterat
med ÅMHM och när det gäller lagstiftningens intention så är det bara
att man t.ex. vill se hur många badstränder det finns i landskapet. Vi har
räddningslagen, vi har livsmedelslagen och vi har andra områden som
det redan ska anmälas i. Det borde vara viktigare att man inte ska behöva anmäla tre gånger, utan att det räcker med en anmälan till en
myndighet.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Jag vet inte något ställe i lagförslaget där det står att det ska
bli en enda myndighet som man ska anmäla sig till. Anmälningsplikten
som företagen har till andra myndigheter kommer säkert att finnas kvar.
Det blir väl antagligen en anmälningspliktig till.
När det gäller avgifterna, så visserligen berör de inte lagen, men avgifterna kommer att bli en följdeffekt av lagen. I alla andra lagar som har
tagits där ÅMHM är inblandad, som i princip ska vara en självbärande
myndighet och så småningom ska leva på sina avgifter, så kommer effekten att bli att ÅMHM ska ha en avgift för varje kontroll, kartläggning
eller uppföljning som de gör. Jag anser att den här typen av lagförslag i
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det här fallet kommer att hämma intresset av att starta mindre företag.
Man behöver inte vara oseriös för att man inte följer anmälningsplikten.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det blev tydligen en viss oklarhet där. Jag sade att vi
mera borde jobba för att det ska räcka med en anmälan till en myndighet och så ska det vara klart med detta. Man ska då veta om att det här
företaget finns.
Man vinklar det ganska mycket. Man ska ju inte ha ett säkerhetsdokument för att man säljer glass. Säkerhetsdokument ska man ha om det
är frågan om en tjänst förenad med betydande risker. Det här är tolkningsbart. Vi talar om betydande risker. Om man har en verksamhet
som är förenad med betydande risker så tycker jag inte att det är för
mycket begärt att verksamhetsutövaren stannar upp lite före man inleder verksamheten och gör ett säkerhetsdokument och gör en analys av
sin verksamhet när man har ett företag med betydande risker.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Bästa lagtingskollegor, vi måste ha en aning om vilka följder våra
lagar som vi antar här får, vare sig det gäller miljökonsekvenser, ekonomiska
konsekvenser eller som idag, byråkratiska konsekvenser. Den aningen har vi
inte idag, i alla fall inte en särskild god.
Tidigare i debatten hänvisades det till medborgarens säkerhet. Då kan man
ställas frågan; på vilket sätt ökar medborgarens säkerhet om en campingdirektör är tvungen att rapportera vilka eventuella risker som finns på hans
släta vita badstrand?
Alla fastighetsägare har ett principalansvar vad gäller besökare som kommer dit och speciellt en campingdirektör eller någon som äger en badstrand.
Det här ansvaret finns redan idag.
Ltl Åke Mattsson tog upp att det borde ligga i fastighetsägares intresse att
se till att säkerhetsrutinerna är goda. Det här kravet finns ju idag. Det är klart
att man har ett intresse av det här, i och med att man har ett ansvar för vad
som försiggår på ens fastighet. Jag har svårt att se hur den här typen av anmälning skulle göra någon stor skillnad på det området.
Egentligen borde vi skicka tillbaka den här lagen. Min åsikt är att varje
gång man tar en lag så ska man utreda vilka byråkratiska konsekvenser lagen
får. Man borde egentligen aldrig behöva sätta sig ner och ta ett helhetsgrepp
över byråkratin och se vad man kan förbättra. Det ska göras varje gång.
Vi i Ålands Framtid vill ju vara lite konstruktiva. Därför har vi ett klämförslag. Vi tycker ändå att lagens syfte är god. Därför vill jag understöda ltl Anders Erikssons förslag till kläm.
Den centrala frågan idag är om den här lagen verkligen är det absolut smidigaste sättet ur åländsk synpunkt att uppfylla lagen och i grund och botten
EU-direktivets syfte? Tack.
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Vtm Roger Jansson, replik

Jag skulle gärna vilja ha en förklaring för den här diskussionen som pågår i plenum nu, eftersom det förefaller som om Ålands Framtid skulle
vara motståndare till den här lagframställningen.
I klämförslaget som ni lägger fram omfattar ni framställningen. Var
är problemet? Det är frågan om man kan lägga fram ett sådant klämförslag i ett sådant här sammanhang. Ni begär att landskapsregeringen ska
ta helhetsgrepp på all byråkrati som försvagar konkurrenskraften hos
det åländska näringslivet och lägga fram förslag till förenklingar. Samt
att lagframställningarna i framtiden ska också som bedömningsgrund
ha de byråkratiska effekterna. Det är ett generellt klämförslag som gäller
all lagstiftning och all verksamhet i landskapet och inte specifikt detta.
Här skriver ni att ni omfattar lagförslaget, men ni för en debatt så om
lagförslaget skulle vara totalt värdelöst eller oacceptabelt.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag tror att ltl Jansson kanske har misstolkat oss lite. Det handlar om att
vi vill lyfta fram exempel på var man kanske inte har tittat tillräckligt
vilka konsekvenser den här lagen kan få för de åländska företagarna. Vi
tycker att det är ett viktigt perspektiv. Vi omfattar lagens syfte och att vi
implementerar direktivet. Det är inte alls frågan om det. Men vi måste
alltid ställa oss frågan; är det här det bästa vi kan göra för Åland, för de
åländska företagarna och för de åländska medborgarna? Det är klart att
vi måste väga saker mot varandra. Vi tycker inte att vi har lyft fram den
byråkratiska synpunkten tillräckligt när vi har behandlat den här lagen.
Det är detta som är kärnan av vårt budskap idag.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag förstår det där resonemanget. Då vore det ju skäl att
skriva klämmen utgående från det resonemanget och inte skriva att man
omfattar lagförslaget men sedan vill ha allmänna regler och allmänna
utredningar över hela systemet i landskapet. Då borde man specifikt
hålla sig till den här lagstiftningen och säga vilka förändringar man vill
ha i den och vilka eventuella tilläggsutredningar man vill ha i anledning
av detta lagförslag. Varför valde man inte en sådan pragmatisk väg i stället för att omfatta lagförslaget som man gör nu?
Ltl Axel Jonsson, replik

Vi vill lyfta fram att detta inte är ett problem som bara finns i den här lagen. Det finns ju i flera andra lagar som vi antagit tidigare, som vi förhoppningsvis inte kommer att anta framöver. Vår poäng är att vi ska få
in det här tankesättet när vi tar fram lagar och att vi går tillbaka och ser
var vi har gjort misstag och var vi kan förbättra i framtiden.
Jag håller med om att det kanske hade varit bättre att fokusera på den
här lagen och vilka problem som finns. Men vi vill ändå lyfta fram att det
är ett så pass stort problem som de åländska företagarna möter med all
den byråkrati som de belastats med. Vi måste ta ett helhetsgrepp och se
till att det blir bättre på den punkten. Därför är klämmen skriven som
den är.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ltl Jonsson nämner konstant under sitt anförande;
näringslivets krav och näringslivets intresse. Jag är garanterat övertygad
om att näringslivet har ett intresse av att ha en bra säkerhet och vill konsumenterna väl. Den här lagstiftningen hjälper till att det blir ett krav,
även för dem som inte följer lagen. Nu undrar jag vad problemet är?
Ltl Axel Jonsson, replik

Problemet som jag ser det är ju att man sätter fram krav och sedan har
man inga påföljder. Det är en ganska ologisk konstruktion enligt mitt
förmenande.
Det centrala som vi måste titta på är vad näringslivet och vad medborgarna har att vinna på det här. Näringslivet har förmodligen ingenting att vinna på det här för de tillgodoser redan krav på säkerhet i och
med att de har ett ansvar för dem som befinner sig på deras fastigheter.
Jag anser att den här lagen inte tillför något ur säkerhetssynpunkt när
det t.ex. gäller en badstrand. Jag försökte lyfta fram vad som egentligen
blir bättre. Kan ltl Kemetter ge sin åsikt på detta?
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Vi har i utskottet diskuterat många saker som nog blir
bättre med ett sådant här lagförslag. Det har debatterats vilt och därför
understöder vi den här lagframställningen.
Ledamoten nämnde att det inte blir några påföljder. Men det blir de
alltid om man inte följer lagen. Det argumentet stämde inte riktigt.
Ltl Axel Jonsson, replik

Då kanske ltl Kemetter i ett anförande kan redogöra för vilka påföljderna blir om man bryter mot den här lagen?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det här är en ganska omfattande lag med 54 paragrafer. Var ska vi ta våra resurser? Ska vi ta resurserna från skola, vård eller
omsorg, om vi ska börja med egen lagberedning? Det är ju väldigt omfattande lagberedning om man ska implementera den här typen av lagstiftning själv. När det gäller självstyrelsen så ska man ta sina strider där
det är viktigt. Men att vi ska ha egen lagstiftning på det här området och
bena ut behörigheten så då kan det bli stora svårigheter.
Det verkar som om det skulle bli jättestor byråkrati. Jag har inte förstått vad det finns för farhågor? Att man ska fylla i en blankett och maila
den till ÅMHM, är det detta som vår företagare på Åland inte klarar av?
Eller vad är det som man inte klarar av? Vad finns det för farhågor med
byråkratin?
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Ltl Axel Jonsson, replik

Angående det första, varifrån vi ska ta resurserna så tycker jag att man
ska svänga på frågan. När vi sätter oss ner och ska ta ställning till att
implementera ett EU-direktiv så borde vi väl i första hand fråga oss vad
är det som är det bästa för det åländska samhället, för ålänningarna och
för de åländska företagen. Vi ska ju inte titta på vad Finland har gjort
och hur nära vi kan komma. Vi måste kunna tänka själva någon gång.
Klart att vi ska ta inspiration av vad andra har gjort, men det betyder
inte vi ska sluta tänka.
Vad gäller en blankett så är det tyvärr inte bara en blankett som man
som företagare skickar in idag. Det här är ytterligare en blankett i raden.
Vi vill inte utöka antalet blanketter, där är den stora skillnaden mellan
ltl Mattsson och mig i det här fallet.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det här resonemanget har ju inte kommit fram från
Ålands Framtid tidigare.
Mitt resonemang, som man tydligen har missat här, är att om man nu
skickar in en blankett så skulle den enda blanketten räcka till anmälan
för alla områden. Vore inte det mycket smartare istället? När ÅMHM får
en blankett så ska den distribueras ut, då har man anmälan färdig. Det
är de facto inte så att om det kommer en ny påföljd att det då måste vara
en ny blankett. Har man gjort en anmälan på ett område så kan man
konstatera att anmälan också uppfyller ett annat område. Man kan ställa
motsatta krav på myndigheter så att man ska få ett system. Nu finns det
inte tid till det för vi ska ha leksaksdirektivet implementerat. Det är inte
värt att bråka i det här sammanhanget. Man kan komma med nya förändringar. Hela det här direktivet är i förändring. I EU pågår en förändring redan nu med konsumentskyddet. Det kommer väl att ta ganska
lång tid innan det kommer till konkreta åtgärder och lagstiftning. Det är
inte någonting som ska ändras i brådrasket. Men det ändras också där.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Nu börjar det likna någonting. Nu börjar vi resonera kring hur vi kan
förenkla byråkratin. Men det ingår ju inte i det här lagförslaget som
finns och det ingår inte i utskottets betänkande. Man kan ju fråga sig
varför inte det här har funnits med i betänkande när tankarna verkar
finnas här. Det är på det sättet som vi ska arbeta. Vi ska försöka förenkla
och förenkla, så mycket som vi bara kan. Men varför gör man det då inte
när man chansen?
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Det är kanske ett för starkt ord att säga att jag tycker att det var
lite oschysst av vtm Jansson att ställa frågorna till ltl Jonsson om varför jag
har reserverat mig på det sätt som jag har gjort. I mitt anförande sade jag nog
inte att lagen var helt värdelös. Jag kan förstå om det kan uppfattas som in331

konsekvent att vi kritiserar den här lagstiftningen men samtidigt omfattar
den.
Orsaken till att jag formulerade klämmen på det sättet var för att jag hoppades att övriga ledamöter i utskottet också skulle omfatta den. Men vissa av
medlemmarna i utskottet sade redan före jag läste upp klämmen att man inte
kommer att omfatta klämmen. Jag var kanske diplomatisk i onödan.
Också en orsak till att jag skrev att vi omfattade lagförslaget var att vi är i
tidskris med det här EU-direktivet. Därför ville vi vara konstruktiva och lägga
klämmen på det här sättet. Det är bakgrunden. Sedan kan man tycka att det
kanske är inkonsekvent att kritisera en lagstiftning som man omfattar.
Med facit i hand så om jag skulle ha vetat hur mitt diplomatiska klämförslag togs emot så kanske jag skulle ha formulerat mig på ett annorlunda sätt
och föreslagit att lagstiftningen skulle förkastas. För det är detta de facto som
Ålands näringsliv föreslår. Det är inte alls som ltl Sara Kemetter sade att det
här är till nytta för näringslivet och hon undrade vad som var problemet.
Låt mig citera Ålands näringslivs yttrande: ”Ålands näringsliv motsätter
sig förslaget att ändra lagstiftningen om konsumentsäkerhet. Föreliggande
förslag medför ökade administrativ börda för berörda företag och ansvarig
myndighet samtidigt som förslaget inte leder till ökad säkerhet. Redan idag
finns omfattande säkerhetsanvisningar och standarder som efterföljs. Dessa
är implementerade på EU-nivå och att därefter införa en tillsyn på lokal
nivå av en myndighet som saknar kompetens inom nämnda område försvårar möjligheterna att bedriva verksamhet på Åland. Om de åländska myndigheterna önskar ta del av de säkerhetssystem som redan idag finns kan
uppgifterna hämtas från respektive bolag. Nya system behöver inte skapas.
Förslaget saknar vidare en konsekvensanalys utgående från åländska förhållanden”. Jag sätter punkt här. Det var just detta som jag var väldigt kritisk
till, vi vet inte vilka konsekvenserna blir av det här.
Vtm Jansson sade också; ”gå i så fall in och lägg ändringsförslag i lagförslaget som vi har i botten”. Det är klart att så kan man kanske göra. Men när
vi behandlade det här ärendet fick vi inte något riktigt något grepp om det
här, vi visste inte riktigt vad konsekvenserna var och samtidigt var vi i tidskris
när det gäller EU-direktivet. Jag uttalar mig bara för mig själv, utskottskollegan Mattsson har gett mig stöd.
Sedan resonemanget om att man inte klarar av att fylla i en blankett så är
det precis som kollegan Jonsson sade på ett förtjänstfullt sätt. Inte är det för
att företagarna är fyndiga, elaka eller för att de vill vara tvärs emot som de
pratar om blankettraseriet. Alla myndigheter ser till att verksamheten fungerar för dem själva. Det finns inte någon samordning överhuvudtaget. Samordningen får allmänheten, i det här fallet näringslivet, stå för. Det är inte så
som jag vill att samhället ska se ut.
Detta var en kort förklaring till varför vi i klämmen skrev att vi ändå omfattar förslaget, samtidigt som vi tycker att man bör ta ett helhetsgrepp på den
här problematiken.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag vill tacka för den förklaringen. Orsaken till att jag begärde replik till ltl Jonsson var att jag under ltl Erikssons presentation
av sina synpunkter endast hörde den kraftiga kritiken mot lagförslaget
och alla problem det innebar och hann då inte analysera klämförslaget,
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som nu lades inför lagtinget, som ltl Eriksson avslutade med. När ltl
Jonsson understödde det förslaget så fanns det orsak att reagera på det
sätt som jag gjorde.
Jag tycker definitivt att klämmen är diplomatiskt välformulerad för
utskottsbehandlingen. Men när man som parti har de här kraftfulla anmärkningarna mot hela lagförslaget, som vi har hört här, så borde man
ju lägga en sådan kläm och inte den här diplomatiska utskottsklämmen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Så kan det vara, värderade vtm Jansson, att man blir lite otydlig när
man är så pass diplomatisk som jag är som person. Men det är inte så
lätt alla gånger.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Ltl Eriksson frågade efter mera förenklingar överlag när det gäller administration. Jag vill be honom uppmärksamma sidan 32 i den nya tillläggsbudgeten som ligger här där det bl.a. ingår att man ska se över hälsovårdslagen och också göra ändringar i ÅMHM-lagen för att förenkla
det arbetet.
Till ltl Erikssons information så handlar det kanske om 15-20 verksamheten som kommer att få merarbete beträffande det här lagförslaget
angående konsumentsäkerhet och det är mestadels kommuner. Jag
tycker att det är viktigt. År 2009 granskades 26 allmänna lekparker på
Åland och 24 av dem hade allvarliga, en eller flera, brister, bl.a. gällande
fallområden. Jag tycker att det är viktigt att man fortsätter att kontrollera.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller förenklingar så är det intressant. Nu har jag inte hunnit
läsa alla skrivningar som finns i tilläggsbudgeten, men jag har noterat
det där. När man håller sig på det allmänna planet och när man har allmänna skrivningar också i valprogram osv. då uttrycker man sig alltid i
de här banorna. Men när det kommer till konkret handling så följer vi
aldrig upp det och därför min frustration.
Ministern säger att det här enbart handlar om 15-20 verksamheter
och att det mest berör kommunerna. Jag anser att det inte stämmer
överhuvudtaget. Ser vi på 6 § punkt 14 som pratar om tjänsteutövare så
sägs det; "evenemang som är förenade med en betydande risk som, om
risken realiseras, kan medföra fara för säkerheten på grund av det
stora antalet deltagare eller på annat särskilt skäl". Det gäller ju absolut allt.
Minister Carina Aaltonen, replik

Jag hävdar fortfarande, ltl Eriksson, att det här inte kommer att drabba
speciellt många företagare. Det är framförallt kommuner som kommer
att beröras. Många av de verksamheter som räknas upp här måste ju redan idag göra upp säkerhetsplaner. Om man tar till exempel evenemang
som Rock Off så finns det redan säkerhetsplaner som måste göras upp.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Utgående från lagen och om vi ska följa det som står i lagen så hävdas
det samtidigt i den här debatten att man kanske inte behöver bry sig så
mycket om den här lagen. Det blir en lite konstig debatt. Vi är ändå en
lagstiftande församling och det som står i lagen ska vi ändå stå för. Vi
bör veta konsekvenserna av lagen och vi bör vilja att allmänheten ska
följa det som står i lagen.
Jag förstår inte på vilka grunder ansvarig minister säger att det här
inte kommer att drabba så många? Det är ju de facto en betydande turistisk verksamhet som räknas upp i 6 §.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ltl Eriksson nämner under sitt anförande att jag tycker att lagen är bra. Det stämmer. Det här är en konsumentsäkerhetslag
baserat på EU-direktiv. Som vi vet så sker det olyckor både i Finland och
i Sverige med dödlig utgång, t.ex. när det gäller barn på lekplatser och
annat. Jag tycker att det är jättebra att vi har säkerhetslag framförallt för
konsumenterna. Jag tror att seriösa företag gärna ser det här.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller det sista så är vi helt överens. Jag tror också att seriösa företag absolut ser till att det här fungerar på bästa sätt utan all byråkrati
som den här lagstiftningen medför.
Men sedan när det gäller EU-direktivet, som många har sagt att ligger
i botten i och med att detta blev ett helt paket, så det handlar ju om leksaksdirektivet. Men när det gäller den här typen av tjänsteutövning så
finns det de facto inget EU-direktiv i botten, enligt vad jag kunde utröna.
Det är den finska konsumentsäkerhetslagstiftningen som har ändrat på
det här sättet. Eller upplever ltl Kemetter att det också här finns ett EUdirektiv i botten och att vi därför måste ta den?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Man kan se på saker på olika sätt. Från tjänstemännens sida när det gäller byråkratisering så har man konstaterat att det
skapas klarhet och görs vissa ändringar angående administrativa
tvångsmedel och att olika begrepp förenklas och förklaras. Det är också
en väsentlig del för den som ska använda lagstiftning. Som jag ser det
har man där en avbyråkratisering. Tjänstemännen kom till utskottet och
förklarade den biten när vi ifrågasatte varför det kommer mera byråkrati.
När det gäller Ålands näringsliv så fick vi inte deras tydliga version av
förklaringen. Man hade bara en förklaring där man tyckte att det blir
mera byråkrati och att det inte är bra. Ålands näringsliv valde att inte
komma till utskottet och motivera sitt ställningstagande. Då kanske vi
hade sluppit den här debatten och kommit vidare. På det sättet blev det
outrett.
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Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Det sistnämnda är jag tveksam till om det hör till utskottssekretessen eller inte. Jag förstod att man inte kunde komma på grund av att kallelsetiden var väldigt kort.
Visst, ltl Mattsson, är det fascinerande hur olika man kan uppfatta
detta med byråkrati. Det hänger väl ihop med att vi är människor och
människor är olika. En del krånglar till saker och ting och andra vill ha
det väldigt enkelt. Jag tror att man får finna sig i att man tolkar sådant
här olika.
Nu pratar vi om konsumentlagstiftningen hävdar många i debatten,
det hävdade också ltl Mattsson tidigare. Det här handlar om konsumentskydd punkt slut. Jag tror att det är väldigt viktigt i alla sammanhang, inte bara i det här sammanhanget, att man försöker få ett helhetsperspektiv på saker och ting. På vilket sett påverkar konsumentlagstiftningen annan verksamhet? I mitt fall har jag valt att fokusera på näringsverksamheten.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! I och med att det blev den här häftiga debatten så
tycker jag att man kanske redan tidigare borde ha lyft fram näringslivet
tydligare. Jag hade inget behov av det för de som jag diskuterade med
såg inte detta som ett problem. Jag tycker att man har gjort ett väldigt
stort problem av någonting som är ett icke problem, att fylla i den här
blanketten eller att man inför detta på en annan blankett som ska fyllas
i. ÅMHM säger att huvudsaken är att man vet att den här typen av verksamhet som kan vara farlig finns inom landskapet någonstans. Man vet
vilka 10 eller 20 företag som finns. Om myndigheterna frågar hur många
simstränder det finns på Åland, så kan det vara bra att veta om det finns
10 eller 2. Det får man svar på här och det är mycket värt, tycker jag.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ltl Mattsson sade att det blev en väldigt häftig debatt. Inte tycker jag väl
det, nog har jag varit med om häftigare debatter. Orsaken till att jag blir
frustrerad är att egentligen så länge som jag har jobbat politiskt så har
jag hört resonemang om det här. Samtidigt blir byråkratin bara värre
och värre, det står jag för och det är också min egen uppfattning att allt
bli mer komplicerat, allt blir mer byråkratiskt och blir mera invecklat.
När jag en gång har gått till val på att försöka minska byråkratin så
gör jag det i alla sammanhang, utan att debatten ska uppfattas som dess
mera häftig än någon annan diskussion.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning
i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

335

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 49 § landskapslagen om miljöskydd
för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Enda behandling efter bordläggning
3

Inbesparingar i driften av m/s Skarven
Landskapsregeringens svar (S 1/2011-2012-s)
Ltl Mats Perämaas m.fl. spörsmål (S 1/2011-2012)
Under diskussionen som förklarades avslutad vid plenum 02.04.2012 har lagtingsledamoten Mats Perämaa, understödd av lagtingsledamoten Torsten Sundblom, föreslagit att lagtinget ska godkänna en kläm av följande lydelse: ”Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att vara tydlig i sina inbesparingsåtgärder och mer exakt i rapporteringen av dem så att de efterlysta målsättningarna om en kostnadseffektiv och välfungerande skärgårdstrafik förverkligas samt återkomma till lagtinget med en redovisning för
de vidtagna åtgärderna”.
Detta kallas lagtingsledamoten Mats Perämaas förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer därför att verkställas. Den som röstar för att landskapsregeringens
svar med anledning av spörsmålet antecknas för kännedom röstar ja och den som röstar
för att lagtingsledamoten Mats Perämaas kläm ska godkännas röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.
Lagtinget har beslutat att landskapsregeringens svar med anledning av spörsmålet antecknas för kännedom. Klämförslagets enda behandling är avslutad. Därmed är ärendet
i dess helhet avslutat.

Remiss efter bordläggning
4

Extra anslag för kortruttsinvesteringar
Ltl Torsten Sundbloms m.fl. åtgärdsmotion (MOT 4/2011-2012)
Ärendet bordlades vid plenum 02.04.2012 då talmannen föreslog att ärendet remitteras
till finans- och näringsutskottet.
Fortsatt diskussion.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Debatten fördes till stora delar häromdagen. Det var en bra debatt. Vi liberaler uppfattade debatten som om tanken på att söka extra anslag
för kortruttsinvesteringar åtminstone inte sågades här i salen. Så som vi bedömer det så finns det ett intresse att fundera vidare på den här frågan.
Vi menar att intentionerna att ändra självstyrelselagen, att uppnå en ramlag, vilket vi förstås stöder, är ett projekt som kommer att ta lång tid. Landskapsregeringen har sagt att målsättningarna för en ändring till den delen
ligger så långt fram som år 2020 och kanske därefter. Redan det säger att det
finns goda skäl att tillämpa de regler och lagar vi har idag fram till dess att vi
har uppnått någonting annat.
Parallellt med den här frågan finns ju tanken och målsättningen om att
ändra avräkningsgrunden. Den frågan har diskuterats många gånger här i salen. Här på Åland anser vi att avräkningsgrunden som vi har idag på 0,45
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procent är för låg med tanke på de ändringar i budgeteringssystemet som har
genomförts på rikshåll. Och också med tanke på att det relativa befolkningsantalet i förhållande till det finska har ökat här på Åland.
Den här frågan är svår, det har många sagt. Finansministern och vicelantrådet förde tidigare här ett resonemang om 15 år av misslyckanden i att få
avräkningsgrunden förändrad. Det finns en stor risk att också detta kommer
att ta lång tid. Fram till dess bör vi använda oss av de verktyg som vi har. Extra anslag är en del av de ekonomiska grundförutsättningarna för att bedriva
en god verksamhet i självstyrelsen. Vi finner inga skäl till varför man inte
noggrant kunde analysera och motivera sig och hitta goda argument till varför inte infrastruktursatsningar i skärgården, i kortrutten, kunde finansieras
delvis med statliga medel, precis som det har gjorts i energifrågor. Tack, fru
talman.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Det var en del ganska intressanta synpunkter i debatten i
det här ärendet i måndags, i synnerhet synpunkterna på trafiken till Finland.
Utskottet kan, om de vill, med fördel utvidga det här ärendet och ta upp
behovet av en överenskommelseförordning. Samtrafiken och extra anslag hör
ju ihop när förhandlingar ska upptas med Finland.
Även diskussionen om sista meningen i 48 § pekar på att det är värt ett försök att lämna in en framställning om ett extra anslag. Jag tycker faktiskt att
det pekar på att det är värt det.
Vtm Jansson ansåg i måndags att det var för tidigt att 2012 komma med en
framställning om extra anslag. Han sade också att vi skulle få läsa i tilläggsbudgeten om att problemen skulle lösas. I det som jag har hunnit ögna igenom i tilläggsbudgeten har jag ännu inte sett att det finns någon lösning på
kortrutten.
Men jag är inte så naiv så att jag tror att ett ärende som detta på någon
månad kan bli klart förberett för att lagtinget kan lämna in en framställning.
Det krävs nog en hel del förarbeten vad gäller förhandlingar med riket och
arbete på avdelningarna innan det här är klart. Jag tror inte att det här går så
fort.
Om ett enigt lagting skulle godkänna den här motionen då skulle det vara
en riktigt bra början.
Jag hade senaste vecka ett telefonsamtal från Kökar. Genom luren vittnades om uppgivenhet inför framtiden med det hot som hela tiden svävar i luften. Följande nämndes: När dras det in på trafiken? Hur får vi våra varor?
Kommer turisterna i sommar? Turisterna är betydelsefulla för årsinkomsten.
Sådan oro känner dagligen de som bor långt ut i periferin.
Om regeringen och oppositionen gemensamt kan ställa sig bakom ett beslut om extra anslag så skulle det ge en signal till skärgården att hoppet ännu
inte är ute.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Jag vill ge en eloge till ltl Torsten Sundblom för hans engagemang för skärgårdsfrågor. Jag stöder det fullt ut.
Jag vill gärna få ett förtydligande vad gäller den motion som nu föreligger för diskussion. Inom vilken tidsrymd bedömer ledamoten att
framställningen ska finnas när det gäller det underlagsmaterialet på
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tämligen detaljerad nivå som borde ligga till grund? Ledamoten verkar
ha väldigt goda operativa kunskaper om trafikutbyggnad. Frågan kan te
sig något märklig för att komma från trafikansvarig. Men min uppfattning är att det ännu tar flera år innan vi har det underlagsmaterial klart
som verkligen behövs för att kunna göra en efterfrågan till riket om extra anslag.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Jag försökte inför budgetbehandlingen 2011 att det här
skulle kunna börja vandra framåt. Jag föreslog att det skulle anställas en
projektledare för kortrutten. Det har gått över ett år sedan den projektledaren kunde ha varit tillsatt. Med den farten så kan jag inte göra en
bedömning hur fort det kan gå. Men om man sätter klutarna till så ska
man nog kunna klara av en framställning under ett år och göra det
mesta arbetet klart. Så omfattande och exakt behöver det inte vara. Redan om man kan lista upp vilka vägar och ungefär hur man ska gå så
måste det vara möjligt för regeringen att fara till Helsingfors och uppta
förhandlingar för att bereda vägen för framställningen som vi sedan ska
lämna in.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Ltl Torsten Sundblom sade ungefär ett år. Med min vetskap och kunskap om större infrastrukturella satsningar så är min bedömning att det tar lite längre innan vi har ett faktaunderlag som verkligen kan ligga till grund för en sådan här investering.
Jag minns från den förra landskapsregeringen, när nuvarande ltl
Mats Perämaa förberedde Finlandskabeln, vilket oerhört arbete det lades ner på det ärendet och hur otroligt detaljerat det krävdes att det
skulle vara före man överhuvudtaget kunde föra en dialog tillsammans
med riket.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Jag har en känsla av att det är en viss skillnad om någon
jobbar hela tiden med ordning med ett ärende eller om det jobbas någon
gång när det passar bara. Det är nog en skillnad. Ska vi komma framåt
så gäller åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan.
Talmannen
Begärs ordet?
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Ju fortare man börjar bereda frågan på allvar desto fortare når
man resultat också.
Under förra mandatperioden inleddes processen med extra anslag för kabeln och resultat uppnåddes under samma mandatperiod. Om man tillsätter
en projektledning, jobbar konsekvent med frågorna och tar de politiska beslut
som behövs för att välja ut vilka projekt man vill satsa på, så torde det kunna
finnas möjligheter till en framställning och kanske till och med resultat under
den här mandatperioden.
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Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att remittera ärendet till finansoch näringsutskottet omfattas? Omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Remiss
5

Ökad valfrihet med servicesedlar inom vården och omsorgen
Ltl Gunnar Janssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 5/2011-2012)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Diskussion.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! I denna åtgärdsmotion föreslår vi att lagtinget tar små steg i
riktning mot den ordning som gällde före 1953. Då kan man fråga sig vad som
hände 1953? Då socialiserades sjukvården i Finland. Det var, enligt den dåvarande ordningen i landet, en nödvändig åtgärd. Den kritiserades där. En del
få futurister såg in i framtiden med ganska god träffsäkerhet, dvs. samarbete
mellan offentlig och privat sjukvård borde inte bara klippas av hur som helst.
Nu föreslår vi i åtgärdsmotionen att samarbete skulle främjas mellan såväl
sjuk och sjukvård och omsorg mellan offentliga aktörer, dvs. det allmänna i
landskapet och privata serviceproducenter. Det här är inte någon ny fråga. I
förra regeringen besvarades en framställning från Mariehamn stad på området så, att just då var andra ärenden, synnerligen ÅHS-lagstiftningen och
andra relevanta och åtgärdsprojekt inom social- och miljöavdelningen, mera
aktuella. Men dåvarande regering räknade med att driva frågan om servicesedlar så att lagstiftning beräknades bli aktuell i år. Samma löfte kan vi utläsa
ur regeringen Gunells handlingsprogram så det är gott och väl.
Den här åtgärdsmotionen har två syften från lagtingets perspektiv. Det ena
är att driva på frågan och det andra är att avdramatisera dess innehåll.
Såsom vi skriver i motionen så är det ett samarbete som kommer att visa
sig vara helt nödvändigt av många olika skäl. Kanske det framförallt är skäl
också att här på Åland, som vägledde både Sverige och Finland när man där
gick in för servicesedlar, att möta de utmaningar som en glädjefylld åldrande
befolkning medför. Vi har en befolkning som är friskare än någonsin tidigare,
det som kallas vårdparadoxen blir allt längre och så småningom har vi en
vårdtyngd som sätter den offentliga servicen på stora prov. Det här vill vi i åtgärdsmotionen att med hjälp av servicesedlar i någon mån skulle avhjälpas.
Vi ser också ett närmare samarbete som mycket önskvärt mellan producenterna på detta område.
Inom socialvården, om man vill kalla det så vilket vi inte gör längre hos oss
med rätta, så har det egentligen inte var samma tryck. Där har den kommunala insatsen alltid varit vägledande i vårt system, även om det på här Åland
tidigare har funnits embryon till privat omsorgsservice och för närvarande
finns i Mariehamn. Den kommunala insatsen som både producent och fördelare av social omsorg har varit mycket vägledande. Men i takt med de fenomen, som jag nämnde, kommer också på det området ett samarbete mellan
offentlig och privat produktion säkerligen att öka och gärna ska främjas.
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Medborgarnas möjlighet till valfrihet ökar härmed. Här kommer servicesedlarna in i bilden som ett betalningsmedel. Servicesedlarna ska ju inte
skapa flera producenter eller aktörer än vad marknaden behöver. Men förfarandet kan väsentligt förenklas, dock så att patient- och klientsäkerheten
tryggas, nivån på den service som produceras är god, att övervakningen av
den sker huvudsakligen från samhällets sida och därför behövs för lagstiftning.
Man kan också allmänt säga att enligt vår författning så ska kommunen
utöva de uppgifter som lagstiftningen anger. Därför är det nödvändigt med
lag, men också till den del man talar om rättigheter för enskilda så är det
nödvändigt med laggrund.
Vi nämner också att det är kommunerna inom omsorgen och Ålands hälsooch sjukvård inom sjukvården som är de centrala aktörerna här och avtalspartner i de ärenden som systemet med servicesedlar bygger upp.
Slutligen nämner vi att erfarenheten av bruket av servicesedlar är övervägande goda. De är enkla att administrera.
I Finland byggs tillgängligheten till privat omsorg å ena sidan och sjukvård
å andra sidan kontinuerligt ut, vilket ytterligare bekräftar att det finns ett behov av och en marknad för ett utökat samarbete mellan offentliga och privata
aktörer.
Behörighetsfrågorna bör nog inte här vara något problem som vi ser det,
dvs. lagstiftningsbehörigheten. Den som ansvarar för en aktivitet i samhället
kan inom rimliga gränser också bestämma om hur administrationen kring
den, i det här fallet betalningsrörelsen, sker.
Vi hoppas att lagtinget omfattar motionen och det leder till lagstiftning, då
kommer självfallet behörighetsfrågorna att underkastas granskning vid lagberedningen och i sinom tid under lagtingsbehandlingen när vi kommer så
långt.
Fru talman! Vi föreslår att lagtinget beslutar ge landskapsregeringen i
uppdrag att inleda lagberedning som syftar till stiftande av landskapslag om
servicesedlar inom vården och omsorgen samt förelägga lagtinget förslag till
lagstiftning på området. Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Gunnar Jansson nämnd ett svar till staden där man
hänvisade till att lagen var tillräcklig. I ett annat andetag nämnde han
att man liberalerna i dåvarande regering drev på den här utvecklingen.
Det känner jag inte riktigt igen, om svaren var att det inte riktigt behövdes. Jag undrar på vilket sätt liberalerna har drivit på den här utvecklingen i regeringen?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag kan läsa ur protokoll nummer 48 i landskapsregeringen den 7 december 2010, där bakgrunden redovisas och där lagstiftningen gås igenom.” Landskapsregeringen har för avsikt att utarbeta
lagstiftning på området. Lag om servicesedlar tillhör inte de lagar på
social- och miljöavdelningens område som prioriteras för genomförande under år 2011. Men genomförandet av lagstiftningen beräknas
bli aktuellt år 2012.” Det var detta beslut som jag hänvisade till i anförandet och som jag nu citerade. Jag hoppas att det var svar på frågan.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Jag menar verkligen att ltl Gunnar Jansson slår in öppna
dörrar. Dels finns det som sagt med i regeringsprogrammet och i tillläggsbudgeten men också enligt socialvårdslagens 3 kap. 29 § a-g så
möjliggörs införandet av servicesedlar redan idag. Också i 46 § i den nya
ÅHS-lagen finns servicesedlar med.
På vilket sätt menar ltl Jansson att t.ex. Mariehamns stad förhindras
att använda bruket av servicesedlar i dagsläget?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag försöker besvara frågan genom att citera stycke tre
i åtgärdsmotionen: ” Vi föreslår att dessa åtgärder genomförs genom
lagstiftning om servicesedlar inom hälsovården och omsorgen/socialvården. Lagstiftning är påkallad bl.a. av hänsyn till den
kommunala självstyrelsen och för att trygga patient- och klientsäkerheten samt servicens kvalitet och tillsynen av den”. Alltså när vi talar
om en verksamhet inom den privata sektorn. Det är orsaken till krav på
lagstiftning. Man kan tillägga, som jag också gjorde i anförandet, 80 §
grundlagen som säger; ”att angelägenheter som rör enskildas rättigheter och skyldigheter måste alltid grundas på lag”.
Minister Carina Aaltonen, replik

Detta, som ltl Jansson hänvisade till, torde vara tryggat redan i den socialvårdslag som finns.
Det är alltså så att liberalerna vill påskynda användandet av servicesedlar inom hälso- och sjukvården där vi idag ännu inte i dagsläget har
infört den här lagstiftningen.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Talman! Vården och omsorgen använder vi som termer här och är i stort
sett den vård som ÅHS producerar inom sjukvården, eller om vi vill säga
hälso- och sjukvården och den omsorg som kommunerna producerar
med stöd av den lagstiftning som ministern nämnde.
Det är riktigt att grunden för att vidta de här åtgärderna finns i socialvårdslagstiftningen. Men dess genomförande vill åtminstone jag tro att,
utifrån statsförfattningsrättslig synvinkel, borde basera sig på lag. Det är
skillnad på grunder för en åtgärd och dess genomförande.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Liberalerna vill med sin åtgärdsmotion ge landskapsregeringen i
uppdrag att inleda lagberedning för stiftande av en landskapslag om servicesedlar.
Det har framgått av tidigare talare och i diskussionen att det här redan
finns inskrivet i regeringsprogrammet och följs också upp i tilläggsbudgeten.
Man kan nog säga att ärendet är anhängiggjort. Men för den skull är det intressant att ta upp den här frågan kring servicesedlar.
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Servicesedlar har gett upphov till mycket diskussioner både i riket och i
Sverige. Det kommer också att vara motsvarande här på Åland.
Syftet har varit att öka kundernas valmöjligheter, förbättra tillgången till
tjänster samt effektivera och göra serviceproduktionen flexiblare.
Socialdemokraterna, inklusive mig, är nog inte helt okritiska till hur man
ska förhålla sig till servicesedlarna.
Vad är kostnaden för denna valfrihet? När lagen stiftades i Finland erkände riksdagen att kostnaden för reformen inte kunde uppskattas. Det betyder inte att införande av servicesedlar skulle ha ett pris. Tvärtom! När servicesedlarna tas i bruk uppkommer oundvikligt merkostnader både för skattebetalarna och för dem som använder tjänsterna.
Vård- patientavgifterna inom den offentliga sektorn utgår från att användaren betalar en på förhand bestämd avgift och den offentliga sektorn, i detta
fall kommunerna eller Ålands hälso- och sjukvård betalar resten av kostnaderna. Logiken är den omvända när det gäller servicesedlar. Kommunerna
och ÅHS beslutar om värdet på servicesedeln och kunden/patienten/klienten
betalar återstoden av servicepriset. Lagstiftningen i våra närområden ger
kommunerna tämligen fria händer när det gäller att bestämma värdet på servicesedlarna. Skillnaden i egenandelen för samma tjänster kan vara mycket
stor mellan kommunerna och olika serviceproducenter.
Nå, vad vill vi ha sagt med detta? Ja, risken för ojämlikhet mellan olika inkomstgrupper när det gäller vård och omsorg kan öka i vårt samhälle, då
kundens egenandel är svår att kontrollera. Det kan få som konsekvens att den
som har råd får bättre vård och omsorg. Risk finns också att en sådan reform
leder till att den offentliga sektorn i detta fall kommunerna och ÅHS:s vårdoch omsorgstjänster försämras.
Den service som kommunerna och ÅHS tillhandahåller är en absolut en
grundgaranti för våra medborgare att kommunens och ÅHS:s service ska behålls och utvecklas. Privata serviceproducenter ska utgöra ett komplement till
den offentliga sektorns service.
Nå, vi får så småningom i lagtinget fördjupa oss i ärendet, men det är viktigt att i ärendet ta ett helhetsgrepp och framförallt en konsekvensanalys.
Kloka beslut, en noggrann uppföljning vad valfriheten kostar och vem den
gynnar så att inte löftet om valfrihet ifråga om servicesedlar blir en frihet för
ekonomiskt välbeställda och en frihet som alla skattebetalare finansierar.
Slutligen, fru talman, kan man generellt säga att privat omsorg, hälso- och
sjukvård inte medfört att samhällskostnaderna minskat, så för skattebetalarna är det nog ingen bra affär. Tack.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag ska nämna två omständigheter; behov av lagstiftning
och för skattebetalarna är det ingen bra affär.
Lagstiftning därför att det är vår tradition. Vi vet säkert alla att servicesedlarna infördes i Sverige utan lagstiftning på basen av avtal. Vi har
en annan legal grund för vår offentliga maktutövning i vårt system. Det
är därför som vi föreslår lagstiftning.
Det andra är en bra affär för skattebetalarna, men det är skattebetalarna som utgör samhället. Det är ju människorna i samhället som är
samhället och ingalunda samhället som sådant. Det är samma intressen
som vi talar om här. Såsom rubriken på motionen säger så vill vi öka
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skattebetalarnas valfrihet, vi vill öka medborgarnas frihet och ser inget
motsatsförhållande mellan att man är medborgare i samhället och betalar skatt.
Christian Beijar, replik

Herr talman! När det gäller lagstiftning och tradition så är det säkert
korrekt som ltl Gunnar Jansson säger. När det gäller lagstiftning beträffande servicesedlar så framhöll jag i början av mitt anförande att vi från
socialdemokratiskt håll godkänner att vi ska ha en lag om servicesedlar.
Vad jag avsåg med att det inte var en bra affär för skattebetalarna, så
har det visat sig att när det kommer in väldigt många privata intressenter så har kostnaderna för hälso- och sjukvården totalt sett ändå inte
minskat.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson

Herr talman! Den här motionen med ltl Gunnar Jansson som förste undertecknare är riktigt bra. Men den känns lite onödig eftersom servicesedlar redan finns inskrivet i regeringsprogrammet och lagen ligger i lagstiftningsröret
hos landskapsregeringen. Jag är i vilket fall som helst glad att också liberalerna nu stöder moderaternas och mitt långvariga arbete för servicesedlar.
Det skulle vara en riktigt bra valfrihetsreform om vi kunde få igång ett system med servicesedlar på Åland. Istället för att tjänstemän och politiker bestämmer ges valet till de anhöriga och klienterna själva. Klienten får en sedel
och kan därefter välja fritt mellan de serviceproducenter som finns. Med en
servicesedel får man inflytande över sitt boende och sin omsorg i fråga om till
exempel kvalitet eller egna värderingar. En servicesedel möjliggör verklig valfrihet och eftersom sedeln följer klienten garanteras lika behandling och att
det blir kvaliteten som avgör, inte det lägsta priset.
När det gäller omsorgsbehovet för klienter så fastställs det redan idag av
kommunerna och kan göras så fortsättningsvis. Motsvarande lösningar med
servicesedlar tillämpas redan framgångsrikt i flera andra kommuner till
mångas glädje.
De servicehelheter som anskaffas genom upphandling är ofta så stora att
endast lite större företag kan svara på offertförfrågningarna. I systemet med
servicesedlar har klienten valfrihet och kan välja den av serviceproducenterna
som klienten anser vara bäst för sig själv. Här har småföretagen som ger individuell service en stark ställning. Systemet är alltså också positivt för småföretagare, vilket borde gynna oss extra mycket här på Åland då vi har småskaligheten.
Herr talman! I staden har jag arbetat länge för att vi ska få till stånd en
lösning med servicesedlar inom bland annat närståendeavlastningen. Det ska
redan vara möjligt att införa det idag med den lagstiftning som gäller, men ett
argument som ofta hörs emot förslaget är att det fattas en del lagstiftning på
området som finns i riket. Den förnyade lagstiftningen i riket syns i lagen om
servicesedlar där man hänvisar till den nya lagen om privat socialservice och
lagen om privat hälso- och sjukvård som säkerställer att rätten till service av
god kvalitet tillgodoses för de klienter som anlitar privat socialservice. Den
här förnyelsen av lagen har redan genomförts i Finland och har alltså förbätt343

rats i flera omgångar i riket där den senaste ändringen trädde i kraft den 1 oktober 2011.
I den förnyade rikslagen har man infört bestämmelser om lagens syfte, vilket också står i den här motionen, serviceproducentens ansvar för kvaliteten
på servicen, tillståndsförfarandet för serviceproducenter och en plan för
egenkontroll samt förtydliganden om kommunernas befogenheter när det
gäller styrningen och övervakningen av privat socialservice. Det här är positiva förändringar som genomförts utifrån de erfarenheter man har samlat på
sig under de åren som systemet med servicesedlar varit i bruk. Det här bör
alltså vår nya lag här också innefatta. Däremot behöver en genomgång göras
så att det passar för oss här på Åland.
I både Sverige och Finland finns system med servicesedlar och i Finland
har man haft det i bruk redan i nästan tio år. Nyligen genomförde Finlands
kommunförbund en enkätundersökning om servicesedlar med 13 000 tillfrågade. Den visar att invånarna vill påverka tjänsterna och anser det viktigt att
kunna välja fritt mellan olika serviceproducenter. Det här kommer också till
uttryck i en önskan att utnyttja exempelvis grannkommunernas tjänster och
servicesedlar. Alltså, om grannkommunen har infört servicesedlar är man avundsjuk för att man hör hur bra det är! En klar majoritet av de tillfrågade understöder servicesedlar. Ju äldre de tillfrågade är, desto större värde sätter de
på möjligheten att använda servicesedlar. Valfrihetens betydelse poängteras
nu i större utsträckning än i motsvarande enkät som gjordes år 2004.
I slutet av år 2006 användes servicesedlarna av fler än 120 kommuner i
Finland och kommunerna använde mer än sju miljoner euro för de tjänster
som anskaffades med servicesedlarna. Förra året använde 94 kommuner och
samkommuner servicesedeln bara inom socialvården. Införande eller utökad
användning planeras av 86 kommuner och samkommuner. Det här är alltså
ett mycket bra och genomförbart system som motsvarar nutiden och är synnerligen efterfrågat av medborgare som fått kännedom om hur systemet fungerar. Jag vet också att Ålands kommunförbund kommit med ett positivt utlåtande i frågan som man bör titta på.
Tänk, vilka möjligheter servicesedlar kunde innebära i förlängningen. De
är många. Vi kan möjliggöra helt flexibla lösningar inom till exempel omsorgen. Det kan verkligen också stötta upp målsättningarna med att få fler äldre
att kunna bo hemma längre. Det här kan vara en positiv sak i samband med
samhälls- och servicereformen också. På lite längre sikt hoppas jag att klienten får välja sin serviceproducent oberoende av kommungränser.
Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att jag hoppas att vi kan ha ett så
enigt lagting som möjligt för den här lagstiftningen så snart landskapsregeringen har hunnit förbereda det här. Mycket tyder på det nu när ett oppositionsparti också ställt sig bakom regeringsprogrammets skrivning i frågan.
Tack.
Ltl Christian Beijar, replik

Herr talman! När det gäller servicesedlar så finns det också olika synpunkter.
När det gäller ltl Petri Carlsson fråga om valfrihet så upplever jag att
vårdtagarens ansvar ökar när det bli frågan om att välja servicesedel. Då
blir man ju mer kund än vad man är patient och det är inte alldeles riskfritt. Vårdförhållandet får heller inte reduceras till en ekonomisk trans-
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aktion. Det viktiga är att servicen upprätthålls seriöst och att den de
facto har största möjliga servicegrad.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Ltl Beijar tror alltså att det kan vara problem men vi
har redan idag en lagstiftning där det här är möjligt att genomföra. Den
här nya lagstiftningen skulle de facto innebära en kvalitetshöjning och
säkring där man granskar och ser till att serviceproducenterna håller en
hög kvalitet och har en egenkontroll. Det är detta som innefattas av den
här lagen. Jag ser inte att det skulle vara ett bekymmer, det är snarare
en förbättring i den riktningen att man får en säkerhet. Dessutom kan
kunden alltid välja att inte ta en servicesedel. Man kan fortfarande alltid
välja den tjänst som kommunen idag erbjuder.
Christian Beijar, replik

Herr talman! I det avseendet har ltl Petri Carlsson och jag samma åsikt.
Det viktiga är att vi faktiskt får en lag om servicesedlar som blir så bra
som det bara kan vara möjligt för våra medborgare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Kollegan Petri Carlsson uppvisar en beundransvärd fördjupning i ämnet. Jag tackar för hans breddning och stöd för tankarna.
Liberalerna som är ett frihetsparti har alltid varit för det här, det är inget
ny påkommet infall, utan så här resonerar vi. Frihet under ansvar.
Jag ville klarlägga att rubriken på åtgärdsmotionen är lite inskränkt,
det håller jag med om angående vård och omsorg. Men det här är tanken
i ett första skede. Motionärerna tänker på samma sätt som kollegan
Carlsson i den meningen att detta sedan kan utvidgas till service i hemmet och det kan utvidgas till andra kommunala aktiviteter som kan vara
konkurrensutsatta inom kultursektorn eller annan samhällsverksamhet,
nästan vilken som helst blott vi får ordning på regelverket kring det. Jag
ser också betydande möjligheter att detta skulle vara en början.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Jag ser precis som ltl Gunnar Jansson att det här är
något som kan utvidgas i framtiden till fler områden. Jag tror att det här
kan vara väldigt positivt för hur vi löser serviceproduktionen framöver.
Det här kan vara en del av detta. Jag också glad över att liberalerna har
den här liberala inställningen och hoppas att den kan spridas också till
staden inom alla situationer där.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Carina Aaltonen

Tack, herr talman! För drygt en månad sedan bjöd landskapsregeringen och
socialvårdsbyrån in forskaren/geriatrikern Harriet Finne Soveri till en föreläsning här i lagtingets auditorium om framtidens äldreomsorg. Det var en
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ganska stor publik som engagerade sig och tog del av de erfarenheter som
presenterades.
En sak är säker; det behövs en mera flexibel äldreomsorg som mer än idag,
utgår ifrån de äldre personers både behov och förväntningar. Kommunerna
måste skräddarsy individuella lösningar i mycket högre utsträckning än idag.
På Åland har vi ännu tid att göra den här omställningen som kommer att
krävas av våra kommuner. Men desto fortare vi kommer i gång desto bättre
är det. Speciellt behöver flera insatser göras för att stärka och utveckla hemtjänsten och närståendevården. Framtidens äldreomsorg är i behov av förändring. Jag tror att beslutsfattare och tjänstemän helt enkelt både behöver
mycket mod och våga tänka i lite nya banor för att kunna använda de pusselbitar vi redan har idag, men man måste lägga ett helt nytt pussel.
Jag tänkte ta upp frågan om äldre i inledningen. Här ser jag att det kan
finnas ett visst intresse hos både klienter och kommuner att gå vidare.
Beträffande den inlämnade åtgärdsmotionen av liberalerna så tycker jag
att det är att göra sig ett onödigt besvär, eftersom vi redan har det med i regeringsprogrammet, vi har det med i tilläggsbudgeten på sidan 30 och det finns
med i landskapsregeringens lagstiftningsprogram under den här mandatperioden. Dessutom så står det i 46 § i den nya landskapslagen om hälso- och
sjukvård som trädde i kraft den 1 januari 2012; att närmare bestämmelser om
servicesedlar ska utfärdas genom landskapslag. Vi har också en del förordningar som måste skrivas.
Jag tycker också att det är viktigt att man känner till att det finns möjlighet
redan idag, genom kapitel 3a i socialvårdslagen, att införa servicesedlar och
den lagen gäller ju också här på Åland genom tillämpningarna i landskapet av
riksförfattningar om socialvård.
Finns det ett behov? Ja, jag tror faktiskt att det finns ett behov av många
olika åtgärder, också servicesedlar. När jag har talat med socialkanslier så
finns det inte ett så uttalat behov just av servicesedlar. Däremot finns det behov av att utveckla olika åtgärder som möjliggör att för den enskilde individen, om man är äldre eller funktionshindrad, att bo kvar längre i sitt hem.
Vi vet att man i många kommuner redan testar på nya sätt och att utveckla
det sociala servicearbetet t.ex. genom ny teknik; videosamtal, mobiltelefon
och genom kontakt via telefonen. Men det behövs också en mer flexibel hemtjänst och närståendevård.
Beträffande närståendevården så finns det sedan hösten 2011 en ny lagparagraf i närståendestödslagen, paragrafen om avlösarservice. Det har börjat
tillämpas i Mariehamn. Det är ett jättebra system som gör att den som är närståendevårdare kan få lite avlastning. Det kan vara en bekant, en släkting eller en granne. Det behöver inte vara någon vårdutbildad person. Den personen kan komma hem till klienten som behöver närståendevård för att ge närståendevårdaren avlastning. Man ska kunna gå till frisören, träffa vänner eller gå ut och motionera. Ersättningen som kommunerna betalar varierar beroende på vilken vårdtyngdsgrupp som närståendestödet utbetalas idag. Är
man i grupp ett så får den som kommer och avlastar 12 euro om man är där
kortare tid än fem timmar. Är man där ett helt dygn och vårdtyngden ligger i
grupp tre så kan en avlastare få 71 euro per dygn. Det ska vara en skillnad i
pris så att den som avlöser inte får mer ersättning än närståendevårdaren
som de facto tar det stora ansvaret.
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Nästa vecka kommer en ny lag om privat social service till lagtinget. Det är
en ny blankettlag. Man har reviderat lagen i riket och vi tar den som blankettlag här. Det finns idag fyra privata socialserviceproducenter som har dygnet
runt vård och som omfattas av den här lagen.
Sedan finns det också med i vårt lagstiftningsprogram en lag om tjänster
för äldre. Vi ämnar tillsätta en arbetsgrupp i höst. När det gäller äldreomsorgen och den utmaningen så behöver vi tänka i ny banor. Lagen om servicesedlar är en del av allt det här. Jag tror inte att det här är det enda rådande
som kommer att förbättra livet och tillvaron för dem som idag beviljas kommunal service. Men det är ett komplement och det är ett sätt att öka valfriheten, ett lagförslag är på kommande. Tack.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är bra att ett lagförslag är på kommande. I förra regeringen
fanns det en plan att det skulle komma en sådan här lag. Det är bra att
man följer upp det från nu sittande regering. Det är bra att det blir en
flexibilitet och att det finns en valfrihet för personer som behöver samhällsservice av olika slag.
Socialdemokraternas stora slagnummer i det här valet var tandvård
för alla. Har man också för avsikt att införa servicesedlar när det gäller
tandvård? Det finns ju redan idag ett stort antal privata tandläkare och
det här skulle vara ett sätt att stärka upp tandvården för alla.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, herr talman! Det är mycket riktigt att det här kan vara ett sätt att
stärka upp tandvården genom att införa servicesedlar. Det här är någonting som vi i regeringen inte tagit ställning till ännu. Vi har inte heller
diskuterat vad det här lagstiftnings-PM:et ska omfatta. Men visst, man
använder det här systemet på andra platser, i synnerhet där det har varit
brist på tillgång på offentliga tandvårdstjänster har man kunnat använda det här systemet. Det ser jag egentligen inte som något större
problem.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag hoppas att det inte ska vara ett problem. Tycker ministern
att det skulle vara ett bra system och kommer ministern att föreslå att
man också ska göra det möjligt att ha servicesedlar när det gäller tandvård? Kommer ministern att föreslå att det ska in i lagen?
Minister Carina Aaltonen, replik

Vi har inte diskuterat det ännu i den här arbetsgruppen som kommer att
ta fram en lista över prioriteringar. Vi får helt enkelt återkomma i den
här frågan. Men, det är ett alternativ som bör övervägas, ja.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Minister Aaltonen nämnde att möjligheten att använda
servicesedlar på Åland redan finns via blankettlagstiftning om socialvården. Jag vill nog varna för en sådan lagtolkning och därmed dränering av självstyrelsebehörighet. Om man via en blankettlagstiftning, på
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ett bestämt område, tar in en sidoprodukt och säger att nu gäller också
rikslagen här, så kan ju rikslagen genom att ändra sin egen lagstiftning
upphäva landskapslag och det är inte möjligt. Den här typen av lättsinnighet vill jag varna för.
Minister Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Det är den här tolkningen som socialvårdsbyrån tidigare
har gjort, att det är möjligt att redan använda sig av socialvårdslagen
och därigenom införa servicesedlar.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag hoppas att ministern sätter stopp för en sådan tolkning. Som ett juridiskt hembygge kan det ju se präktigt ut. Men logiken
är enkel att följa. Tänk tanken att riksdagen ändrar ifrågavarande socialvårdslagstiftning så att man inte längre där kan tillämpa servicesedlar,
då skulle de också genom ett beslut i Finlands riksdag upphöra att gälla
på Åland. En sådan självstyrelse kan vi ju inte ha.
Minister Carina Aaltonen, replik

Det här är ingen problematik som vi kommer att behöva fördjupa oss i
eftersom vi ämnar införa en lagstiftning om servicesedlar. Den lagen
finns på vårt lagstiftningsprogram och det ska genomföras under den
här mandatperioden.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Talman! Vi inom obunden samling tycker också att det här är en bra idé. Vi
har i många olika sammanhang drivit på utvecklingen mot att avskaffa samhällets produktionsmonopol när det gäller välfärdstjänster av olika orsaker
som jag ska komma in på.
Jag tycker också att det är bra att liberalerna är liberaler, jag brukar alltid
ge berömd då och det här är klassiskt liberal politik, vilket jag i min ideologi
till stora delar kan förena mig med.
Däremot slår man in öppna dörrar, som sades här. Frågan är om det ens
finns någon dörr och dörrkarm utan man slår in någonting som inte ens
finns, eftersom det dels finns bestämmelser redan och dels är i röret i handlingsprogrammet och tilläggsbudgeten. Men strunt i det, det är ju bara bra
om vi kan räkna med ett starkt stöd för de här idéerna dels här i lagtinget
men också ute i kommunfullmäktigesamlingarna när det här på allvar ska
börja användas på Åland. Jag gläder mig till den delen.
När det gäller vår serviceproduktion rent generellt i välfärdssamhället så
gäller det att tänka i nya banor. Att tänka i nya banor är en del av obunden
samlings val låt. Vi sjöng också att vi går framåt för ett friare liv, för att bättre
Åland. Just friheten för servicetagarna är viktig, att det finns alternativ. Det
gör dels att man kan välja vilken serviceproducent som man anlitar men det
gör också att det finns frihet för de anställda som oftast är kvinnor i den här
branschen. Det blir flera arbetsgivare och det blir en konkurrens om arbetskraften, vilket troligen, i andra sammanhang åtminstone, gör att löner och
arbetsvillkor förbättras eftersom man konkurrerar om personalen.
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Friheten blir större för många när man avreglerar samhällets monopol på
produktion av välfärdstjänster, vilket det här innebär till viss del. Sedan är
det viktigt att kvaliteten både i offentlig och privat service garanteras. Där
finns det redan bestämmelser och det är också förnyade bestämmelser på
gång om det.
För att klara av den demografiska utvecklingen som vi har framför oss så
måste man se på sådana här saker. Man måste uppmuntra individproducerad
välfärd, att människor själva producerar sin välfärd åt varandra i större utsträckning än idag.
Den nordiska modellen, det välfärdssamhället som vi har byggt upp, är en
jättegod idé men den orkar inte riktigt bära den demografiska situationen
som vi har framför oss.
Harry Eriksson brukade säga; ”det var bättre förr när det var sämre”.
Mycket har blivit bättre, men en sak som var bra förr var att generationerna
tog vara på varandra. Hela samhället var så organiserat att man bodde nära
sina föräldrar, ens föräldrar tog hand om ens barn och man tog hand om sina
föräldrar. Det var ofta tre generationer samtidigt på samma ställe. Sedan har
det skett en avreglering av det. Alla jobbar hela dagarna, man betalar minst
hälften av vad man förtjänar i skatt och samhället gör alla de här tjänsterna.
Pendeln har svängt för mycket åt det hållet och det är kanske inte riktigt
lämpligt det heller. Vi borde gå tillbaka och uppmuntra att generationerna
kan ta vara på varandra och att man kan hitta på nya lösningar. Det blir en
grogrund för nya lösningar och serviceproduktion som kan omfattar flera typer av service, inte bara inom familjer, det kan vara mellan grannar, arbetskollegor osv. Sådana här initiativ uppmuntrar till detta och det skapar en
jordmån för utveckling av välfärdsproduktion som vi tycker att är jättebra.
Motionen i all ära, men ännu mera gläder det oss att det här är på gång och
finns i regeringsprogrammet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag kände till bakgrunden till det som kollegan Sundman
nu nämnde när vi skrev motionen, med undantag för den uppfattningen
som minister Aaltonen gav uttryck för, dvs. att man redan kan ha servicesedlar på Åland utan lagstiftning, blott grunden finns i en blankettlag. Delar Sundman den uppfattningen?
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag skulle gärna dela den, men eftersom det verkar som
om ltl Gunnar Jansson inte delar den så blir jag lite skeptisk. Men om
det inte är på det viset så kan det bli så. Det är detta som är huvudsaken.
Vi tycker alla att det ska bli på det viset. Det är bra att man klargör den
ståndpunkten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Som konstaterats så finns grunderna för ett system i socialvårdslagen som också är tillämplig på Åland.
På rikssidan trädde en mera specifik lag om servicesedlar ikraft i augusti
2009 och vi har inte någon motsvarande lag på Åland.
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När ÅHS-lagen var i hamn och när socialvårdsutredningen var färdig hade
den förra landskapsregeringen för avsikt att genomföra den här lagstiftningen om servicesedlar under 2012.
Vi kan nu konstatera att det blir ett komplement till det offentliga och att
man frågar sig om det här är en bra affär för skattebetalarna. Vi kan också
konstatera att vår generella välfärd naggas i kanten och att det är många som
faller mellan stolarna.
När det specifikt gäller servicesedlar så finns det inte någon orsak att vara
onödigt negativ såsom det inte heller finns en orsak att ha någon form av halleluja-stämning. Jag tror att man måste ta till alla till buds stående medel
som finns inom hälso-och sjukvården och inom socialvården för att få till
stånd flexibilitet och det behovet som finns ute i samhället bland de äldre och
den efterfrågan som finns av hälso- och sjukvårdstjänster.
Vi kan dagligdags läsa i riksmedia och i svensk media att när det gäller socialvård och hälso- och sjukvård så är det väldigt, väldigt knepigt. Det är svårt
att göra vettiga upphandlingar. Kommunerna har inte de erfarenheterna och
den kompetensen ännu.
När det gäller servicesedlar så tror jag det skulle underlätta väldigt mycket
om man skulle få den här specifika lagstiftningen som skulle göra det lättare
för kommunerna att bestämma vad man får upphandla, vad servicesedlarna
ska gå till och vilket värde servicesedlarna ska ha.
Det handlar kanske delvis om valfrihet men det handlar också om individuella lösningar för äldre, precis som social- och miljöministern sade.
Tidigare var tankegångarna att ta in servicesedlar som ett komplement till
hälso- och sjukvården. Det har också påpekats att det finns redan i ÅHSlagen. Tanken var att man skulle kunna samarbeta med de privata så att man
inte gör dubbel investeringar. Att göra investeringar i hälso- och sjukvården
är oftast ganska dyra och kostsamma.
En tankegång var också detta med tandvården, att utveckla tandvården på
Åland och att servicesedlar skulle kunna bli ett komplement och förbättra
ålänningarnas tillgång till tandvård. Vi får väl se vad landskapregeringen
tycker om den frågan. Det har inte precis varit riktigt klart.
Vi kan konstatera att det är på gång, men något försenat. Vi fick inte någon
uppfattning exakt om tidpunkten. Kommer lagen i höst eller 2013? Lite mera
exakta uppgifter skulle vara av intresse för motionärerna. Tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Beträffande tidtabellen så är det närmare 2013 än under
det här året.
Jag undrar om liberalerna anser att det här också kan vara ett sätt att
finansiera den sociala servicen i kommunerna? I riket har man en inkomstrelaterad servicesedel där de som har större inkomster kan få en
lägre summa på sin servicesedel medan de som har mindre inkomster
kan få ett större värde på sina servicesedlar. Många kommuner har ansett att det här är ett bra sätt, att de rikare äldre är med och tar ett större
ansvar av den service som man köper. Är det liberalernas syn på det
hela?
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är säkert en möjlighet att göra på det viset. Liberalerna eftersträvar en så stor flexibilitet som möjligt. Man ska kunna ge den service till medborgarna som man har rätt att förvänta sig, både av socialvården och av hälso- och sjukvården. Vi behöver ha stor flexibilitet, vi
behöver ha nya företag och vi behöver ha en stark offentlig sektor. Flexibilitet är det som vi eftersträvar.
Minister Carina Aaltonen, replik

Men det kan också innebära att det blir en större flexibilitet beträffande
intäkter och utgifter för kommunerna i och med att man själv kan bestämma om man vill ha en fast summa på servicesedeln eller om man
vill ha servicesedeln inkomstrelaterad. Jag har sett en del kritik bl.a.
från fastlandet. Man menar att klienterna får stå för en större del av servicen själv. Det kanske är så som man vill gå vidare i en del kommuner
idag när ekonomin minskar.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Så är det, den generella välfärden räcker inte till längre, den räcker inte
till för alla. Vi har ett stort finansieringsgap, vi har ökande årskullar och
färre skattebetalare. Jag tror också att det blir högre självfinansiering i
framtiden inom alla områden. Tyvärr ser det ut så.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ytterligare ordet? Diskussionen avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till social och miljöutskottet.
Remiss
6

Digital portal för upphandling
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 6/2011-2012)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Ltl Anders Eriksson

Tack, herr talman! I likhet med föregående ärende som handlade om servicesedlar så har det här ärendet också lite som syfte att hjälpa små företagarna.
En exakt likadan motion som den här har också Ålands Framtid lämnat in i
Mariehamn. Det tar sikte på en digital portal för upphandling.
Förslaget är: ”Landskapsregeringen gör kontinuerligt såväl stora som
små inköp av varor och tjänster. I syfte att säkerställa att alla åländska företag får möjlighet att ge offerter på all upphandling, vilket sannolikt skulle
sänka inköpskostnaderna för landskapet, så borde alla planerade inköp
kontinuerligt utannonseras på landskapsregeringens hemsida.”
Jag har i flera sammanhang blivit upplyst av små företagare som känner
att de blir lite på sidan av när landskapsregeringen och Mariehamns stad gör
upphandlingar.
Man tittar på nätet och ser vad det finns för utbud, det är den ena delen.
Den andra delen är att man tar av de stora aktörerna. Man har också många
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gånger en riktad upphandling till vissa företag utanför Åland. Jag har också
blivit uppmärksammad på att man ifrån myndigheternas sida ibland ringer
och begär en prisindikation. Man vill veta vad priset ligger på en speciell vara.
Efter att man har fått den prisindikationen så handlar man på nätet. Det är ju
inte en korrekt offertförfrågan.
Det här förslaget tar sikte på är att åländska företagare skulle kunna gå in
på landskapsregeringens hemsida och utläsa vilken typ av varor som man nu
söker från landskapsregeringen. Det kan vara ganska små projekt, det behöver nödvändigtvis inte vara stora projekt.
Som säkert flera lagtingsledamöter vet så finns det redan nu en flik på
landskapsregeringens hemsida där det står upphandling. Jag har inte följt
den kontinuerligt, men det förefaller som det mest skulle vara elinstallationsarbete, vägprojekt och sådant som bjuds ut, inte upphandling av varor.
Jag tror att det är bra att man börjar här. Många av oss i opposition har
först nu tagit del av tilläggsbudgeten. När det gäller e-förvaltning i tilläggsbudgeten så tar man sikte på att man ska ha kommunerna och allt med i det
här skedet och det tror jag att är att skjuta sig i foten. Då kanske vi har
samma hemsida fortfarande om tio år. Man borde sikta på att se till att man
får landskapets IT-organisation och teknik att fungera så bra som möjligt innan man går vidare.
Det är lite samma här, får man det här att fungera bra på landskapets hemsida så kunde man kanske på sikt bygga upp en gemensam portal där alla offentliga instanser som omsorgsförbundet, ÅHS, Jomala kommun eller någon
annan offentlig myndighet lägger ut de upphandlingar som man önskar göra.
Då kan någon tycka att det här säkert kommer att bli dyrare för kommunerna. Men det tror jag faktiskt inte att det behöver bli, det kan t.o.m. bli tvärtom. Är det en offentlig portal så är det också möjligt att de som vill sälja en
vara också kan informera sig om vad som händer och sker.
Det viktiga är att man får en ökad konkurrens och att man inte från myndigheternas sida p.g.a. lättja riktar uppköpen åt ett eller ett annat håll. Det
viktiga är att alla åländska företag, likaväl små som stora, skulle se vad man
från landskapsregeringens sida tänker upphandla och att man kan se till att
man kan ge ett anbud på detta. Det är det som den här motionen tar sikte på.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Intentionerna i den här motionen är jättegoda.
Vi var alla från lagtinget ute med buss och fick en rundvandring i näringslivet. Vi fick höra om bristerna i offentlig upphandling. Det finns
också ett examensarbete hos Ålands näringsliv där man har gjort en
ganska omfattade och ingående undersökning kring offentlig upphandling där man har påpekat bristerna. Det har den här regeringen tagit
fasta på och det finns med i regeringsprogrammet. Jag vill också samtidigt upplysa ltl Eriksson om att det redan finns i omställningsbudgeten
att man ska utveckla och förbättra upphandlingsrutinerna i förvaltningen. Det finns med som en särskild punkt just för att det är viktigt att
komma till rätta med problematiken i den här frågan.
Ltl Anders Eriksson, replik

Den detaljen har jag inte sett ännu, men om det är återgivet på det sätt
som ltl Carlsson sade så är det väl mera allmänt hållet. Tankarna här är
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att det ska finnas ett försäljningsfönster där åländska företagare kan gå
in och titta om det är något som man t.ex. i sin möbelbutik eller i sin
VVS-butik kan ge ett anbud på.
Jag råkade vara med på diskussionen inom datatjänster som Carlsson
hänvisade till. Det finns en frustration hos små företagare, man upplever
att man blir på sidan om och man får inte ens möjligheter att ge anbud.
Det tror jag är viktigt att vi kommer ifrån och det kunde man göra genom en sådan här portal.
Jag hoppas att det här i snabb ordning går igenom finans- och näringsutskottet så att vi kan klubba den här till glädje för alla.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
För kännedom
7

Godkännande av avtalet om gemensam upphandling av auktionsövervakare
Republikens presidents framställning (RP 12/2011-2012)
Talmannen har översänt presidentframställningen till landskapsregeringen för yttrande
i enlighet med lagtingsordningen 31 § 2 mom. Ärendet upptas därför till behandling vid
ett senare plenum.

8

Elmarknadslag
Landskapsregeringens lagförslag (LF 13/2011-2012)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 16.04.2012.

9

Första tilläggsbudget för år 2012
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 3/2011-2012)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 11.04.2012. Tiden för inlämnande av
budgetmotioner utlöper tisdagen den 10.04.2012 klockan 12.00.

10

Ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning
Vtm Viveka Erikssons m.fl. lagmotion (LM 1/2011-2012)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 16.04.2012.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 11.04.2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat. Glad påsk!
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Meddelanden
Talmanskonferensen har diskuterat tidtabellen för budgetbehandlingen. Såsom tidigare
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3

Sjukdomskostnadsavdrag
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 19/2011-2012)
Motionerna upptas i samband med ärende nr 6 på föredragningslistan.

Andra behandling
4

Konsumentsäkerhet
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 4/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 6/2011-2012)
Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som
ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling samt eventuella klämförslag.
Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Diskussion. Ingen diskussion.
Först föreläggs förslaget till ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet
Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra
behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget om ändring av 49 § landskapslagen om miljöskydd 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.
Begäres ytterligare ordet?
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Som jag har aviserat tidigare så har vi ett klämförslag. Passar det
att avisera det här?
”Utskottet som omfattar framställningen, hemställer till regeringen om att
den i prioriterad ordning tar ett helhetsgrepp på den byråkrati som försvagar
konkurrenskraften hos det åländska näringslivet samt förelägger förslag till
förenklingar. Likväl som effekterna av ett lagförslag bedöms ur ekonomisk
och jämställdhets synpunkt, bör det införas en särskild bedömningsgrund för
de byråkratiska effekterna av ett lagförslag”.
Ltl Axel Jonsson

Jag ber att få understöda ltl Erikssons förslag.
Talmannen
Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit att lagtinget ska
godkänna en åtgärdsuppmaning av följande lydelse: ”Utskottet som omfattar framställningen, hemställer till regeringen om att den i prioriterad ordning tar ett helhetsgrepp
på den byråkrati som försvagar konkurrenskraften hos det åländska näringslivet samt
förelägger förslag till förenklingar. Likväl som effekterna av ett lagförslag bedöms ur
ekonomisk och jämställdhets synpunkt, bör det införas en särskild bedömningsgrund
för de byråkratiska effekterna av ett lagförslag”.
Klämmen framgår också av ltl Erikssons reservation till utskottets betänkande. Detta
kallas ltl Anders Erikssons förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
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Omröstning kommer att verkställas. Den som röstar för utskottets förslag röstar ja och
den som röstar för att ltl Anders Erikssons kläm ska godkännas röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.
Lagtinget har omfattat utskottets betänkande. Klämförslagets enda behandling är avslutad. Därmed är ärendet i dess helhet avslutat. Ärendet är slutbehandlat.
Remiss
5

Ekologisk produktion
Landskapsregeringens lagförslag (LF 12/2011-2012)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Minister Fredrik Karlström

Fru talman! Först vill jag börja med att säga att den här lagen borde ha varit
på lagtingets bord för någon månad sedan, den togs fram av förra regeringen
och orsaken till att den presenteras först idag är flera, men orsaken är bara en
och det är jag.
Med tanke på att den här lagen inte har ändats sedan 1995 och det faktum
att det till största del handlar om tekniska lagändringar för att bättre stämma
överens med EU:s regelverk och tydliggöra landskapsregeringens roll som
behörig myndighet och att den egentligen är av lagteknisk natur så är det inte
hela världen att den tyvärr kom först idag.
Huvudsakliga ändringar i den här lagen är att namnet på lagen ändras
samt att lagens bestämmelse om märkning upphävs så att EU:s regelverk direkt ska tillämpas. Begrepp tydliggörs utan egentligen någon ändring i sak
och den största förändringen från lagen 1995 är att en bestämmelse tillfogas
om att landskapsregeringen har möjlighet att ålägga en producent att avhjälpa brister, ifall sådana har konstaterats och att landskapsregeringen kan
tillfälligt begränsa rätten att försälja produkter som ekologiskt framställda
jordbruksprodukter.
Som sagt så har landskapslagen om ekologisk jordbruksproduktion inte reviderats sedan den trädde ikraft 1995 däremot har EU-förordningarna kompletterats och ändrats några gånger. Syftet med dessa ändringar har varit
bl.a. att skapa tydligare normer samt att i möjliga fall minska detaljregleringen och stärka och harmonisera synen på begreppet ekologisk produktion.
Om en produkt är producerad i enlighet med EU:s krav får EU:s ekologiska
logotyp användas efter att man ansökt om detta hos landskapsregeringen
som är behörig kontrollmyndighet. Det finns en bild på logotypen i lagförslaget, den är grön och vit. Den märkningen ska sedan finnas på förpackningar
med färdigpackade livsmedel som saluförs såsom bio eller ekologiska produkter.
Det här är ingen stor förändring i sak, det är mest en teknisk lagändring.
Jag föreslår således att lagtinget ändrar landskapslagen om kontroll av ekologisk produktion i enlighet med liggande förslag. Tack, fru talman.
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Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att remittera ärendet till finansoch näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och
näringsutskottet.
Remiss
6

Första tilläggsbudget för år 2012
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 3/2011-2012)
Skärgårdstrafik (BM 17/2011-2012)
Indexjustering av studiestödet (BM 18/2011-2012)
Sjukdomskostnadsavdrag(BM 19/2011-2012)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Lantrådet Camilla Gunell

Fru talman, bästa lagting! Det är en stor dag för regeringen att idag inför lagtinget få presentera den tilläggsbudget som både är ett ramdokument för den
kommande mandatperioden, men som också siktar längre in i framtiden. Det
är inte mycket tillägg i den här budgeten, utan det huvudsakliga innehållet
fokuserar på hur landskapsregeringen lägger om kursen och inleder ett
grundläggande strukturellt förändringsarbete, som berör vårt samhälle på
många sätt. Därför kallar vi den för en omställningsbudget.
När landskapsregeringen bildades i november 2011 och våra fyra partier
beslöt sig för att inleda ett samarbete så konstaterade vi att ekonomin var den
stora och viktiga frågan. Efter tre år av stora underskott i landskapets ekonomi hade vi ett ackumulerat underskott på 68 miljoner. Vi såg det som vårt
främsta uppdrag och viktigaste arbete att sätta ekonomin tillbaka i balans och
inleda ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete för att klä samhällsservicen i en sådan kostym som vi också långsiktigt har råd med. Vi vill också
i detta arbete hitta det handlingsutrymme vi behöver för att kunna göra nödvändiga framtidssatsningar. Vi ska spara och strukturförändra för att kunna
utveckla och satsa.
I det regeringsarbete som jag som lantråd leder var denna budget första
anhalten i det långsiktiga framtidsarbetet. Den levererar vi nu idag till lagtinget, enhälligt och utan dröjsmål. Jag vill tacka ministrarna i regeringen för
ett sakligt och fokuserat arbete. Det har varit mitt och vårt gemensamma mål
att våra fyra partier i regeringen efter den här mandatperioden hederligt och
rakt ska kunna se våra väljare i ögonen och tycka att vi har gjort ett bra arbete
för Åland.
I en bred koalition så krävs mycket diskussioner, men i det långa loppet är
det bra. Det kräver att man belyser en fråga ur många olika perspektiv. Jag är
stolt över att vi har lyckats göra mångfald till en styrka och styrka och enighet
kommer att behövas för att göra verklighet av det vi nu drar upp riktlinjerna
för. Det är ett gemensamt talkoarbete för hela Åland, där alla - mer eller
mindre - är med och bidrar.
Redan nu har det blivit en stark diskussion om sjukdomskostnadsavdraget
och dess slopande. Jag har inte hört en enda i regeringen eller i regerings-
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blocket som har sagt att det är de svagaste som ska vara med och betala i
landskapets ekonomi. Tvärtom, deras intressen vill vi stärka och värna.
Vad gäller sjukdomskostnadsavdraget så slopas avdragskompensationen
till kommunerna från 2013. Kommunerna är de främsta leverantörerna av
den nära servicen. För att kommunerna ska få behålla sin skattekraft så
måste vi se över de åländska avdragen. Det är en tuff uppoffring – inte någon
trevlig sak att föreslå – men vi måste syna det lapptäcke vi har idag av olika
system för att stödja dem som har små inkomster och förändra dessa till det
bättre. Det här avdraget är en reminiscens som försvann i riket redan 1992.
En skattefinansierad hälso- och sjukvård är fortfarande den utan konkurrens största utgiftsposten i landskapets budget och med skäliga avgifter och
effektiva högkostnadsskydd så kan man utveckla det på många olika sätt. Jag
kan intyga att det inte är landskapsregeringens politik att spara på gamla och
sjuka. Tvärtom. Det gör man genom att gräva ur kommunernas möjligheter
att tillhandahålla service. Dessa frågor vill vi återkomma till närmare i samband med det kommunpaket som vi föreslår att diskuteras vidare med kommunerna.
I den här omställningsbudgeten vill landskapsregeringen göra ett tydligt
trendbrott. Vi ställer om ekonomin så att underskott under mandatperioden
vänds till ett överskott för 2015. Det betyder att vi skapar oss ett finansiellt
handlingsutrymme för sådana satsningar som vi behöver göra för att göra
Åland ännu bättre, ännu starkare och ännu mer oförglömligt. Det är inte enkelt i en tid då pensionsutgifterna ökar oerhört mycket och bränslepriset stiger kraftigt. Att vi klarar att komma i balans utan att gräva för djupt i vår
pensionsfond kan vi också delvis tacka rikets regering som kommer att höja
inkomstskatten och momsen vilket ger oss en bättre klumpsumma.
Vi är också nöjda över att vi kunnat slå vakt om pensionsfonden och lyfta
endast 50 procent av pensionsutgifterna därifrån istället för det maximala beloppet på 75 procent. Det är ett sätt att stärka fonden som ska förse stora
pensionsavgångar i många år framöver. Det är en långsiktig och klok ekonomisk politik.
Tillväxtfrågorna har också stor fokus i den här omställningsbudgeten och
även för framtiden. Det är utan tvekan det allra viktigaste att vi har en fortsatt
god sysselsättning i landskapet, att vi kan skapa fler jobb och fler växande företag. Det här ser vi som ett delat ansvar mellan samhället och näringslivet.
Behoven ökar också vad gäller att förse de äldre att på ålderns höst få sin
välförtjänta pension, få en god service och god omsorg.
Hur service till de äldre organiseras är en av huvudfrågorna i den samhälls- och servicereform som landskapsregeringen inlett. Hur pengarna ska
användas effektivare för att skapa den service som våra snart 32 000 medborgare behöver. Landskapsregeringen har angett ett mål att vi om tio år
borde vara 32 000 personer som bor på Åland.
Hos oss handlar servicestrukturreformen om hur servicen ska organiseras.
Jag är mycket glad att vi fått igång vår arbetsprocess på Åland på ett annat
sätt än vad man har fått igång processen i riket. Vi sitter inte och ritar gränser
på en karta och inte heller tvingar vi ihop kommuner mot deras vilja. Vi vill
ha ett arbete som bygger på delaktighet, på kommunernas och medborgarnas
egna initiativ och på en bred politisk samsyn.
Parallellt med detta vill vi gå in för en stor satsning på den digitala agendan och skapa en gemensam offentlig elektronisk förvaltning. Vid sidan av
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detta görs även en översyn av landskapets förvaltning där våra centralfunktioner och dess utrymmesbehov klart definieras och våra lönesystem moderniseras.
Det kraftigt stigande oljepriset och behovet av ökad miljöanpassning kräver ett nytänkande inom skärgårdstrafiken. I det trafikkoncept som bygger på
kortare färjpass krävs en förändring av tonnage som är mer kostnads- och
miljöeffektivt. Utvecklingsarbetet med skärgårdstrafiken ges en tydligare projektledning, nödvändiga studier och utredningar görs och framförallt tar vi
fram en realistisk tids- och investeringsplan. Målet med en moderniserad
och utvecklad trafikpolitik är att trygga skärgårdens utveckling och fortlevnad
med ett stort fokus på ekonomi och miljöeffekter. Omställningen mot ett
mera hållbart samhälle kräver också förändringar i tankesätt och attityder på
många plan. Åland är ett oerhört oljeberoende samhälle pga sjöfarten. Oljeprisernas ökning påverkar vårt samhälle mest av alla regioner i landet. Vi om
några har nytta av och mycket att tjäna på att ställa om från vårt stora oljeberoende.
Landskapsregeringens mål med denna omställningsbudget är att lägga
grunden för ett omfattande förändringsarbete på många områden. Vi sätter
spaden i marken och går framåt målmedvetet och återkommer i budgeterna
för åren 2013, 2014 och 2015 med fördjupningar och konkreta steg framåt.
Jag vill också tacka partigrupperna bakom landskapsregeringen för ett gott
samarbete. Jag ser fram emot en konstruktiv debatt där vi med glädje också
tar emot oppositionens alternativ och synpunkter. Samarbete är nyckeln till
framtida politisk framgång för Åland. Breda politiska lösningar och beslut
kommer att krävas om vi ska vara lyckosamma i strävan att förändra och
strukturförbättra vårt samhälle.
Jag vill också tacka personalen inom förvaltningen. Landskapsregeringen
ser med stor ödmjukhet och tacksamhet på den oglamorösa, men sakliga och
tålmodiga arbetsinsats som dagligen görs i förvaltningen. Det är vår ambition
- när vi kommer till budget för 2013, 2014 och 2015 - att ytterligare fördjupa
delaktigheten och dialogen med de anställda för att skapa en större delaktighet i beslutsfattandet. Tack, fru talman.
Ltl Axel Jonsson, replik

Fru talman! Lantrådet diskuterade i sitt anförande den till synes förlösande samhällsreformen. En av socialdemokraternas absolut flitigaste
argument för en samhällsreform har varit likvärd service över hela
Åland. Hur kommer det sig nu att man endast i skärgården inför allmän
tandvård, som var ett av socialdemokraternas vallöften. Vad är det för
likvärdighet? Man får allmän tandvård om man bor på Föglö, men inte i
Lumparland. Det är i och för sig behjärtansvärt att man för en gångs
skull ger något positivt till skärgården, men varför sviker man sina väljare på resten av Åland?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Fru talman! Det är mycket riktigt. För socialdemokraternas och hela regeringen gäller samhällsreformen mycket att skapa en likvärdig service.
Det är ett av målen med hela samhällsreformen att servicen som vi producerar idag för snart en halv miljard per år ska vara effektivare, den ska
vara likvärdig var man än bor. Vi vet alla att skärgården som region har
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sina särskilda omständigheter och kommer nu och framöver att kräva
särskilda åtgärder för att vara en levande region. I den här omställningsbudgeten är vi tvungna att dra ner på antalet körtimmar till skärgården. Det vill vi kompensera på olika sätt. Det gör vi på många olika
åtgärder, en av dem är att erbjuda allmän tandvård inom ramen för den
ambulerande vagn som kommer skärgården till del, men som också
kommer äldreboende på landsbygden till del.
Ltl Axel Jonsson, replik

Fru talman! Det är lite märkligt när man resonerar kring den allmänna
tandvården och man skriver också att arbetet fortsätter på andra punkter. Det är någonting som man också ser konkret i den här budgeten,
framför allt på två punkter. ÅHS’ avgifterna höjs, det här kan också
drabba tandvården, slopandet av sjukdomskostnadsavdraget, som
lantrådet var inne på, som framför allt hindrar de ekonomiskt svaga från
att kunna prioritera att gå till tandläkaren. I utredningen hur situationen för ekonomiskt utsatta pensionstagare kan förbättras från 2008 konstateras att av de åländska avdragen är det närmast sjukdomskostnadsavdraget, som är av betydelse för pensionstagare med mycket små inkomster. Nej, det är bara att gratulera lantrådet och hennes partikollegor till det spräckta vallöftet. Man har snarare motarbetat sina egna vallöften än att försöka genomföra dem.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Fru talman! Ja, det är många som har försökt resa gravstenar för den
här reformen. Först reser man en över tandvårdsreformen och sedan
fortsätter man att resa en över mitt parti. Det är alltför tidigt för det, ledamot Jonsson. Det vi har börjat nu är att tålmodigt sträva mot att
uppnå en förbättrad tandvård för alla på Åland. Det här är ett delsteg
genom att införa den ambulerande vagnen i skärgården. Sedan ska vi
fortsätta med att se över de prioriterade grupperna. I takt med att det finansiella utrymmet ökar menar vi att utöka tandvården till grupp efter
grupp. Detta är vår strävan och vår målsättning och det arbetet fortsätter.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det som står om tillväxt i denna tilläggsbudget är kanske
det mest positiva som finns i den här budgeten. Synd bara att det i likhet
med allt det andra ännu bara är ord och text skrivet på ett papper,
ingenting syns i verklig handling.
Ännu några ord om pensionsfonden. Jag uppfattar som att den nya
landskapsregeringen följer det tidigare spåret om uttaget från pensionsfonden där man fortfarande ska nettofondera, alltså föra in mera pengar
genom pensionsavgifter än uttag därifrån. Det är en följd av en tidigare
politik och det är bra.
Till slut en fråga. Vilken är den största effekten i det som kallas
trendbrott i ekonomin? Är det Katainen-Urpilainens skattehöjningar eller är det någonting som landskapsregeringen har vidtagit själva?

361

Lantrådet Camilla Gunell, replik

Talman! För det första vill jag säga att Katainen-Urpilainens höjning av
momsen och inkomstskatten hjälper landskapet med ungefär åtta miljoner per år. Det är klart att det är positivt för landskapet att vi får det
här tillskottet, men inte är det detta som räddar landskapets ekonomi.
Nog är det helheten och helhetspolitiken, vi tar ett grepp på utgifterna,
framför allt med fokus på landskapets egna driftsutgifter. Om ni tittar på
staplarna i budgeten har vi också försökt på ett pedagogiskt sätt visa hur
driftsutgifterna minskar trots att löneökningarna är där, pensionsutgifterna ökar oerhört mycket och även bränsleutgifterna. Allt det här
kommer finansministern att noga gå igenom.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Enligt vår uppfattning är det Katainen-Urpilainens skattehöjningar som är den största orsaken till att man kan kalla det här för
ett trendbrott. Det visar också siffrorna. Att lönerna stiger, att pensionskostnaderna ökar, att bränslet stiger är någonting som alla landskapsregeringar har fått tampas med. Under den förra landskapsregeringen fick
uppleva bränslehöjningar från 50 cent per liter till 68 cent per liter i den
budget som lades för 2012. Nu har det stigit med 10 cent till, men den
massiva höjningen som upplevdes då har den här landskapsregeringen
ännu inte sett. Så där är det för alla. Sedan ser vi en oerhörd stor risk i
de alltför positiva prognoser gällande inkomsterna, som landskapsregeringen under lantrådets ledning här har skisserat upp.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Fru talman! Ja, jag tycker inte alls att det finns fog för det. Vi har gjort
en balanserad bedömning av vad vi är tvungna att göra för att uppnå en
sådan kostym som vi långsiktigt ska ha råd med. Det betyder att det är
ett riktigt trendbrott. Om vi tittar på underskotten under den förra
mandatperioden så har de legat tillsammans på 68 miljoner. Det kommer eventuellt att bli ett underskott också för 2013. Det vet vi inte ännu,
det beror på hur bokslutet ser ut. Vi har goda förhoppningar på att det
kan bli plus minus noll. Efter det borde vi komma i balans 2014 för att
2015 ha ett handlingsutrymme som vi kallar det. Det är definitivt inte
riksregeringens politik som har räddat landskapsregeringen utan vi är
tvungna att göra många åtgärder och det är det som sätter vår egen ekonomi i balans. Andra kan hjälpa till, men de kan inte göra jobbet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Fru talman! Lantrådet sade ”Tack” till regeringen i Helsingfors, ”för att
ni höjer skatten, tack för att ni höjer momsen”. Det betyder att lantrådet
tycker att det är bra att man höjer skatten för ålänningarna. Hur påverkar det tillväxten i vårt landskap, man eftersträvar ju samtidigt en bättre
tillväxt i landskapet. Det är egentligen det som är trendbrottet 2014, att
man kalkylerar med bättre inkomster som kommer i och med att det blir
skattehöjningar och därmed också bättre möjligheter att få budgeten i
balans.
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Omställningen som lantrådet och regeringen pratar om, vi har ställt
oss frågan från vad till vad ställer man om. Det finns väldigt lite i den
här tilläggsbudgeten som inte tidigare har diskuterats och varit upp på
bordet.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Talman! Så där kan man förstås resonera. Det är klart att det är en dubbel känsla för Åland och ålänningarna och även för landskapsregeringen
att man höjer skatten och momsen. Det påverkar våra medborgare också
i allra högsta grad lika mycket som det påverkar finländarna i gemen,
men visst är det en bra sak för landskapskassan att det kommer lite till.
Det kan vi väl inte vara sura över, det måste väl alla partier tycka att är
en hygglig utveckling. Det är därför vi också ska åka till Helsingfors och
försöka omförhandla avräkningsgrunden och på sikt se till att den
åländska kassan stärks. Det kommer att gynna ålänningarna, det är jag
säker på. Det är som det är med den saken, de besluten tar inte vi i
Ålands lagting, de besluten fattas i Finlands riksdag.
Vad gäller omställning så tycker jag att det är lite förmätet att säga att
den här budgeten inte visar på någon omställning. Jag har räknat upp
många områden och jag gör det gärna igen.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag noterar att lantrådet tycker att det är bra att skatterna höjs
för de åländska medborgarna, både inkomstskatten och momsen. Sedan
att det gynnar landskapets kassa är förstås positivt, men jag tycker inte
att det är positivt att ålänningarna ska betala mera i skatt. Det är nog
den vägen som förra regeringen inledde, att vi måste minska våra utgifter, det måste vi göra på sikt. Det är helt klart att det är så vi ska få ekonomin i balans, inte genom att höja skatterna för ålänningarna.
Lantrådet sade också att alla partier i regeringen ska kunna se sina
väljare i ansiktet när man kommer till val. Det verkar lite svagt när
lantrådet Gunell själv och hennes parti faktiskt sviker väljarna när det
gäller tandvårdsreformen och sjukdomskostnadsavdraget, som man tar
bort, vilket höjer avgifterna för sjukvården.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Talman! Då konstaterar jag för min del att liberalerna inte tycker att det
är bra att landskapets kassa ökar. Det är också en märklig uppfattning.
Vi har den uppfattningen att vi behöver varje cent som vi får från rikssidan för att kunna föra en hygglig politik och också kunna ha en förvaltning där människor inte ska kunna behöva jobba ihjäl sig utan att de ska
ha hyggliga arbetsförhållanden.
När det gäller tandvårdsreformen vet jag mycket väl att vtm Eriksson
är en av de första som har rest gravstenar över den reformen, men det är
för tidigt. I motsats till den förra regeringens politik där man gick från
en ganska god ekonomisk situation till att det i slutet av mandatperioden var tomt i kassan, så gör den här regeringen precis tvärt om. Vi
startar och tar ner i början för att hitta utrymme för initiativ och konkreta åtgärder mot slutet. Det tycker vi att är en klokare linje.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Lantrådets anförande låter väldigt bra när hon pratar om
att de vill stärka för de svaga, men det är väldigt många allmänna ord
och verkligheten är något annat. Det fanns inte några konkreta siffror
om hur man ska göra det. Av alla konstiga anföranden och kommentarer
som har varit runt den s.k. omställningsbudgeten är det som har förvånat mig mest hur lantrådet kan anse att sjukdomskostnadsavdraget är
ett lyxavdrag. Jag kan överhuvudtaget inte förstå hur man resonerar på
det sättet. På vilket sätt kan det vara en lyx att vara sjuk? Kan lantrådet
förklara på vilket sätt det är ett lyxavdrag?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Talman! Lyxavdrag är fel ord att använda, det håller jag helt med om.
Det här är ett avdrag som vi har kunnat ha på Åland som inte har funnits på rikssidan sedan 1992. Där tog man bort det av olika skäl. Orsaken var inte att försämra för dem som har det svårt, tvärtom. Nu ska vi
titta på vilka åtgärder som finns för att se till att vi har en fortsatt god
skattefinansierad hälso- och sjukvård som alla ska få efter behov. Vi har
ett effektivt högkostnadsskydd och vi har också ett tak på inköp av mediciner.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Det känns som om jag har hört det här förut. Nu ska vi titta
på det här, nu ska vi titta på det där. Det är bra att lantrådet säger att det
var ett misstag att kalla det för ett lyxavdrag. Jag har själv tillbringat
största delen av påsken på sjukhus och pratat med många människor
som var oerhört upprörda över ett sådant uttalande. Hur kan man anse
att ett sjukdomskostnadsavdrag är ett lyxavdrag? Med tanke på tidigare
replikskifte, att man höjer skatterna i Finland, är det ännu viktigare att
man kan hålla avdragen kvar här på Åland, annars höjer vi ju kostnaderna för medborgarna från två olika håll. Summa kardemumma, tro
mig fru lantrådet, det slopade sjukdomskostnadsavdraget är någonting
som definitivt försvårar livssituationen för de svaga och för dem som har
det svårt.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Talman! Sjukdomskostnadsavdraget har gynnat många, det är helt klart,
men framför allt har det gynnat dem som har stora sjukkostnader framför allt från privata tjänster. Ska man gynna dem som har små inkomster i samhället är det inte främst genom det här avdraget. Det kan man
göra på andra sätt. Vi har också dubbla system idag, där vi först drar av
från FPA och sedan från skatten. Det här är någonting som inte alls är
en trevlig åtgärd att göra, att behöva avskaffa avdraget, det är någonting
som vi kommer att titta noga på hur det slår. Vi har också ett alternativ
att kika på grundavdraget, går det att utveckla och kanske ta upp det i
fler inkomstskattegrupper. Jag tror inte att varken ledamot Eriksson eller någon annan behöver oroa sig över att landskapsregeringens politik
är att de som är svaga och sjuk ska betala för att få budgeten i balans.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Förra regeringen började med ett isolerat underskott på tio
miljoner och inkomsterna sjönk med 40 miljoner. Det skulle hedra
lantrådet om lantrådet skulle komma ihåg det också i debatten. Lantrådet säger att man inte vill spara på gamla och sjuka, men det är precis
exakt det man gör genom att ta bort sjukdomskostnadsavdraget. Det
kan ha varit en olycklig formulering av lantrådet och socialministern att
kalla det för lyx. Det kan vara lyx för lantrådet och alla här i salen, men
det är det minsann inte för sjukpensionärer, kroniskt sjuka, för äldre
med stora medicinkostnader och för familjer med sjuka barn. Det slår
precis helt fel.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Talman! Och det är just dem det inte ska slå emot. Det ska vi titta på innan avdraget slopas, hur det slår mot dessa grupper. Det är uppenbart
och helt klart och tydligt så, det är inte dessa grupper som ska betala för
att få landskapets ekonomi i balans. Det kommer vi att garantera.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Tack för det lantrådet. Vi hör att landskapsregeringen backar
redan nu. Det var lite magstarkt det här. Det är de svaga som sjukdomskostnadsavdraget drabbar. Det var precis som i ett replikskifte med ltl
Axel Jonsson. Den förra fattigdomsutredningen sa att det är ett viktigt
avdrag för dem som har det absolut sämst i det åländska samhället. Inte
spelar det någon roll att landskapsregeringen vill göra en ny fattigdomsutredning. Om man säger en sak och gör en helt annan sak får det konsekvenser för dem som har det sämst.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Talman! Jo, men ledamot Katrin Sjögren glömmer en sak. Det är att lagtinget har gått in för att landskapet inte längre kompenserar kommunerna för det här. Ska vi då ha ett avdrag i den kommunala kassan utan
tak, som ska finansieras antingen genom skattehöjningar i kommunerna
eller genom försämrad service inom vård, skola och omsorg. Vi måste
förändra och titta på andra lösningar. Därför tittar vi på sjukdomskostnadsavdraget, men det vill jag absolut hävda att de grupper som ledamot
Sjögren nämner ska vi värna om. Det är inte de som ska få landskapets
budget i balans.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Fru talman! Lantrådet sade i sitt anförande att tilläggsbudgeten inte innehåller så mycket tillägg och det är vi säkert alla eniga om. Sedan sade
hon ytterligare att inkomsterna inte spelar så stor roll för att få en budget i balans. Det borde vara utgifterna som vi ska titta på. Lantrådet säger att de har fokus på utgifterna. Ser man på bokslutet 2011 och jämför
med planen 2015 så kommer utgifterna att öka med drygt 22 miljoner
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euro. Hur har man då tänkt vad gäller utgifterna? Har man verkligen fokus på dem?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Talman! Allt det här kommer finansministern att mycket noga gå igenom så fort han får taltur här. Det är klart att vi har fokus på utgifterna.
Det är dem som vi sparar ner på. Det som jag hoppas att pedagogiskt,
klart och tydligt ska framgå av omställningsbudgeten är att driftsutgifterna skulle gå ner, om det inte var så att vi hade de allmänna lönehöjningarna, bränsleutgifterna som stiger radikalt och pensionsutgifterna.
Är det så att man från liberalernas sida vill föreslå ytterligare åtgärder
för att komma ännu djupare ner i driftsutgifter så välkomna med förslagen, vi lyssnar mycket gärna.
Jag vill också säga att det givetvis är otroligt viktigt att man har inkomsterna i balans med utgifterna. Det är därför som vi inte kan sitta
och gråta över att det kommer lite mer i klumpsumman. Det gör det och
det beslutet tar inte vi, det tar man i Finlands riksdag, men det kommer
Åland till del.
Ltl Tony Asumaa, replik

Fru talman! Lantrådet säger att man vill ha idéer och det kommer vi säkert med här framöver, men vi måste också komma ihåg vem som sitter
i förarsätet i den här regeringen. Det är inte vi. Vad gäller utgifterna säger lantrådet att det sparas på utgifterna, men ändå ser vi att de ökar
med 22 miljoner, vi kan inte börja isolera faktiska utgifter. Utgifter är
utgifter. Är det främst pensioner eller vad som helst så är det ändå utgifter, vi kommer inte ifrån det.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Talman! Ja, det gäller för oss att få utgifter och inkomster i balans. Vi
har inte längre tillgång till den utjämningsfond, som man tidigare har
haft. Nu gäller det att få plus och minus att gå ihop.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! När lantrådet talade om kortrutten så citerade hon mer eller
mindre rakt av en mening ur budgeten: ”I takt med att arbetet framskrider återkommer landskapsregeringen med förslag om anslag för de olika
delarna”. Sedan finns det en mening efter som lantrådet inte nämnde,
där man konstaterar att trafiken mellan landskapet och riket är en angelägenhet för både staten och landskapet, vilket även bör avspeglas i
kostnadsansvaret. Vilka tankar finns bakom den skrivningen?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Talman! Skärgårdstrafiken är för oss alla mycket viktig och central. Vi
vet vad den betyder för skärgården och skärgårdens befolkning. Kostnaden för den ökar kontinuerligt, framför allt så ökar bränsleutgifterna,
men också personalkostnaderna. Vi är tvungna att bryta spiralen på något sätt, genom olika åtgärder. Det är den omställningen vi vill göra och
sätta spaden i marken med den här omställningsbudgeten. Vad gäller
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trafiken till riket menar vi att man kan uppta en diskussion med riksmyndigheterna om vi kan dela på kostnadsansvaret.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Det var bra att få höra det. På vilket sätt avser man då göra
det, funderar man få någon slag av överenskommelseförordning eller
vad tänker man på?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Talman! Framför allt måste vi för det första ta upp frågan till diskussion
med berörda parter, framför allt regeringens medlemmar.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman, ärade ledamöter! Diskussionen som vi nu har framför oss är
kanske den viktigaste under hela den här mandatperioden. Det är nu som vi
lägger grunden tillsammans för den politik och framför allt den ekonomiska
politik som ska föras under den här mandatperioden och som ska bära samhällsutvecklingen som vi alla tillsammans ansvarar för.
När vi tog oss an den här uppgiften och bildade den här landskapsregeringen så hade vi två övergripande målsättningar. Det ena var att vi skulle få
ekonomin i balans och vi skulle därför behöva spara in ungefär tio miljoner
från det strukturella underskottet. Situationen var inte speciellt rolig när vi
började. Om ni tänker er tillbaka slutet av 2011 så var världen ganska orolig,
Greklandsproblematiken var väldigt mycket på agendan och också internt här
i vårt eget land kunde vi känna en viss osäkerhet, framför allt en osäkerhet för
hur klumpsumman skulle utvecklas.
När vi startade vårt arbete såg bilden ut så här, vi hade röda siffror för alla

åren 2013,
2014 och 2015, om utvecklingen skulle ha fortsatt som den då såg ut med
samma inkomstnivåer och samma kostnadsutveckling som då. Det förstår vi
alla att så kunde vi inte låta det fortsätta. Sedan har det hänt positiva saker i
omvärlden. Vi får nu lite positivare signaler från omvärlden och vi har också
kunnat konstatera att den finska skattepolitiken gör att vi kommer att vara
med och betala skatt som ålänningar och vi kommer också att få en något
större klumpsumma tack vare det. Det här har gjort att situationen har blivit
lite ljusare.
Om vi byter bild till nästa kan vi se, ni ser det också i era egna papper, att
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Exklusive utjämningsfondens inverkan
Netto året isolerat
- grundbudget 2011
- ramantagande juni 2011
- grundbudget 2012
- bedömning tb I 2012

-36 702 000
-35 049 000

Inklusive utjämningsfondens inverkan
Netto året isolerat
- grundbudget 2011
- ramantagande juni 2011
- grundbudget 2012
- bedömning tb I 2012

-16 702 000
-15 049 000

Ackumulerat över-/underskott
- grundbudget 2011
- ramantagande juni 2011
- grundbudget 2012
- bedömning tb I 2012

År 2010

-34 000 000
-32 347 000

År 2011

År 2012

År 2013

År 2014

År 2015

-15 626 000
-18 082 000
-7 153 000
-152 000

-19 000 000
-19 553 000
-17 221 000
-16 023 000

-2 120 000
-24 800 000
-11 220 000

-967 000

6 688 000

-626 000
-3 082 000
7 847 000
14 848 000

-7 267 000
-7 820 000
-11 921 000
-10 723 000

-2 120 000
-18 367 000
-4 787 000

-967 000

6 688 000

-34 626 000
-35 429 000
-24 500 000
-17 499 000

-41 893 000
-43 249 000
-36 421 000
-28 222 000

-45 369 000
-54 788 000
-33 009 000

-33 976 000

-27 288 000

vi har underskott de första åren under den här perioden, men vi når balans
2014 och vi har ett handlingsutrymme för 2015 på ca sex-sju miljoner. De här
sex-sju miljonerna kommer att behövas för att kunna verkställa de nödvändiga reformerna, för att utveckla vår egen samhällsservice på Åland, men
också för att kunna vara en medspelare när det gäller att utveckla det
åländska näringslivet. Då kan vi fortsätta att ha en stark skattekraft runtom i
våra företag och därigenom hög sysselsättning och våra kommuner kan också
trygga välfärden för alla som bor här och ha servicen runt om på Åland.
När vi startade arbetet som finansminister och regering måste vi börja
jobba med prioriteringar. När inte pengarna räcker till måste vi bestämma
oss för vad vi ska fortsätta med, vad kan vi inte fortsätta med och vad kan vi
göra på annat sätt. Det var den första diskussionen som vi hade i vår regering.
Då kunde vi konstatera att hälso- och sjukvården, skolan och omsorgen naturligtvis är de områden som vi ska värna om mest, för det är det som berör
oss alla någon gång under livet, i många fall flera gånger under livet. Därför
sade vi att de kommer att få fortsatt budgetutrymme så gott vi bara kan ge.
För den skull, det vill jag understryka härifrån denna talarstol, ska alla verksamheter, även de högst prioriterade, genomlysas och analyseras, utför vi
dem på det mest kostnadseffektiva sättet och det absolut bästa sättet.
Det som är viktigt i det här sammanhanget för att vi ska lyckas med det här
projektet, att få en långsiktig uthållighet i vår ekonomi och en ekonomi i balans, kräver några fundamentala saker. För det första ska vi sätta skattebetalarna i fokus. Varje gång vi fattar ett beslut, jag, ni, våra tjänstemän, våra
myndigheter, måste vi fundera om det här är ett beslut som skattebetalaren
Kalle Karlsson eller Lisa Pettersson skulle tycka att är ett bra beslut och göra
det på det absolut bästa möjliga sättet. Vi ska inte tro att klumpsumman är
någonting som kommer från himlen och som vi bara kan göra som vi vill med
utan alla pengar vi använder är skattepengar, som vi ålänningar har knegat
ihop med långa dagar och ibland också långa veckor.
Det är skattebetalarperspektivet, det andra är att vi måste få in ett ledarskap. Det ledarskapet måste också utgå från oss själva. Vi måste börja med att
vara så tydliga som möjligt i vårt arbete och vi måste få det att fortplanta sig
ut i förvaltningen och sedan ut genom alla våra organisationer så att vi får ett
tydligt och rakt ledarskap där alla känner att man samtidigt får utrymme att
utveckla sig själv som människa och att dess kunskap tas tillvara på bästa
möjliga sätt. Det är dit jag vill komma och det som jag tycker att är en av de
viktigaste sakerna med det här dokumentet, som vi nu diskuterar.
Det är ett bra steg på väg mot ökad målstyrning, nämligen att vi som landskapsregering och ni som lagting ska sätta upp de stora målen och ge de stora

368

ramarna och sedan ska det kunna förverkligas av duktiga och kompetenta
tjänstemän under de arbetsår som vi har framför oss. På det sättet tror jag att
vi ger var och en bästa möjligheter att göra ett bra jobb.
Vi ska göra ett bra jobb tillsammans när det gäller att utforma målen och
ge resurserna och sedan ska vi låta förvaltningen verkställa det på bästa möjliga sätt utan att lägga oss alltför mycket i och inse att man kan verkställa saker på olika sätt. Det är kanske inte just det sättet som jag tänker mig, som är
det bästa utan det finns också alternativa sätt att göra det på. På det sättet
kan vi lösgöra en väldigt stor kraft inom den stora, kompetenta förvaltning
som vi har till vårt förfogande.
Det som lantrådet redan sade är att hälso- och sjukvården är viktig och ni
ser också från den här bilden, som radiolyssnarna inte kan se, att ungefär 28

procent av vår budget går idag till Ålands hälso- och sjukvård. Lägger vi även
till det sociala stödet som vi ger till kommunerna är vi uppe i en bit över 40
procent. Vi börjar närma oss att över hälften av vår budget går till vård- och
omsorg. Det är en ganska stor bit, men samtidigt är det den viktigaste biten i
vårt arbete.

Här ser man lite hur prioriteringarna har varit och hur kostnadsutvecklingen är. När
det gäller sjötrafiken, som jag tror att de flesta, speciellt de som bor i skärgården, är bekymrade över idag, de inbesparingskrav som vi har på det området, har vi sagt att ungefär 3 000 timmar måste vi ta bort. Det liggande ramförslaget är beräknat utgående från
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det och ändå ser ni att när det gäller den relativa andelen av landskapets budget är det
den sektor som ökar näst mest. Trots att vi gör de här inbesparingarna tar ändå sjötrafiken en större relativ andel av den budgetkaka vi har att dela på gemensamt. Naturligtvis, som även framgått tidigare av lantrådets anförande, är det bränslepriserna som sätter oss i ett väldigt dilemma, ett dilemma som bara blir större och större och som visar
på vikten av att vi kommer med nya lösningar och en ny typ av skärgårdstrafik.
Man kan också tydligt se här att det är pensionerna och en pensionsbomb, som håller
på att explodera. Det är väldigt många som går i pension och kommer också att göra det
framöver. Det tar också en större del av vår budgetkaka. Samtidigt har vi ändå, även om
det under 2011 på grund av världsmarknaden inte gick så bra för pensionsfonden, en
ganska stor trygghet i den. Sist och slutligen är det ändå landskapets budget som tryggar alla dem som går i pension, att de får de pensioner som de har rätt till.
Det har diskuterats här redan i replikskiftena om pensionsfonden och pensionerna.
Det kanske kan vara bra att berätta för alla att skulle vi ta ut maximalt ur pensionsfonden skulle vi kunna ha en inkomst på ytterligare åtta miljoner i den här budgeten. Det
har vi istället valt att spara kvar i fonden och låta det kapitalet arbetas på. Om man vill
göra olika sifferlekar kan man kvitta det mot de sju-åtta miljoner som klumpsumman
ökar. Vi kunde utan det som har kallats för Katainen-Urpilainens inspel och den skattepolitiken ha kunnat visa exakt samma siffror här på tavlan, men med de förändringar
man gjort i Finland med skattepolitiken kunde vi tidigarelägga balanseringen av budgeten med ett år. Vi fick istället 2015 i balans och så visar vi på ett ökat handlingsutrymme.

Den här bilden visar ganska tydligt hur konsumtionsutgifterna fortsätter att öka samtidigt som personalen de facto minskar. Hur hänger det här ihop då? Jo det är framför
allt två viktiga saker. Det ena är att vi har de ökade bränslekostnaderna och sedan har vi
pensionskostnadsökningen. Trots att vi jobbar väldigt intensivt med alla de här bitarna
är det svårt att undvika en total ökning av konsumtionsutgifterna. Det är bara en verklighet som vi måste lära oss att hantera. Det har den här regeringen och, precis som ledamoten Perämaa sade tidigare, även tidigare regeringar fått göra. Det är någonting
som fortsätter.
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Vi pratar ofta om hur många tjänster man sparar in. Det är en tydlig siffra. I den här
omställningsbudgeten har vi skrivit att ca 40 tjänster under den här tiden fram till 2015
kommer att tas bort ur landskapsförvaltningen. Här vill jag genast säga att för oss är det
inget självändamål att ta bort tjänster utan det här är ett sätt att försöka anpassa vår
förvaltning så att vi har den typ av tjänster som behövs för att vi ska kunna tillmötesgå
medborgarnas berättigade krav på service. Det är precis samma sak med landskapsförvaltning som det är med företag ute i det åländska samhället eller i alla andra samhällen, man genomför förändringar och vissa tjänster blir föråldrade och nya måste
komma till. Det är den processen som vi är inne i nu.
Vår absoluta målsättning är att vi ska ha en modern och effektiv förvaltning som
också har den bästa möjliga teknik och arbetsredskap. Här tror jag väldigt mycket på
den digitala agendan och det arbete som är igångsatt med den. Den digitala agendan
och den s.k. samhällsservicereformen är två siamesiska tvillingar, som jag har stora förhoppningar om att kunna hjälpa oss när det gäller att utveckla det åländska samhället
till ett modernt föregångarsamhälle.
Paradoxen när vi talar om att vi har en viss personalminskning är att vi också har ett
mycket stort ansvar att framstå som en god arbetsgivare. En god arbetsgivare som de
åländska ungdomarna, som studerar utanför Åland och även andra hoppeligen, ska vilja
komma tillbaka till och arbeta för. Att se det som en status eller någonting fint att jobba
för Ålands landskapsregering, i den åländska förvaltningen. Vi behöver unga kompetenta människor som kan föra det åländska samhället och förvaltningen vidare. Jag är
inte säker på att vi exakt har den bilden idag, men det måste också vara ett av våra prioriterade områden att se till att vi blir en sådan arbetsgivare att vi attraherar de unga och
att de vill komma tillbaka hit.
Tabell: Ekonomiska effekter av ändringar i landskapsandelssystemet och beskattningen
Förändringar som inverkar fr.o.m år 2013

Förändring i euro för:
Kommunerna Landskapet Medborgarna

Gullåsenavgiften slopas i enlighet med gällande lag
Landskapsandelarna ändras
Sjukdomskostnadsavdraget slopas fr.o.m. 1.1.2013

-3 000 000

-3 600 000

3 600 000

1 500 000

Kompensation sjukdomskostnadsavdraget faller bort fr.o.m. 1.1.2013

-1 500 000

Kompensationerna för övriga avdrag slopas i sin helhet fr. 1.1.2013

Sammanlagt ovanstående

Förändringar som inverkar år 2012

3 000 000

-1 500 000
1 500 000

-400 000

400 000

-1 000 000

2 500 000

-1 500 000

Förändring i euro för:
Kommunerna Landskapet Medborgarna

Kompensationerna för avdrag enligt tillgänligt budgetanslag (ca 59 %) *)

-780 000

780 000

Sammanlagt ovanstående

-780 000

780 000

0

*) När budgeten för år 2012 uppgjordes var antagandet att kompensationen skulle minskas med ca 600.000 euro.
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Sedan kan vi ta och byta bild och gå över på det kommunala paketet. Enligt den lagstiftning som redan gäller ska Gullåsen slopas och det innebär att landskapet får en
mindre inkomst på tre miljoner och kommunerna får en mindre utgift på tre miljoner.
Det finns ytterligare komponenter i det här paketet. Jag föreslår att landskapsandelarna
ska ändras så att vi ger tre miljoner mindre i landskapsandelar till kommunerna och det
ger då ett plus på 3,6 miljoner för landskapet.
Sjukdomskostnadsavdraget motsvarar ungefär 1,5 miljon. Det är ett plus för kommunerna, ett ökat handlingsutrymme för kommunerna, som man kan använda på olika
sätt och det blir ett minus för medborgarna. Alla vi åländska skattebetalare är med på
olika sätt och delar på det.
Sedan finns det vissa kompensationsutjämningar på 400 000. Summa summarum,
gör det kommunala paketet att kommunerna får ett ökat kostnadstryck på en miljon,
medborgarna får ett ökat kostnadstryck på 1,5 miljon och landskapet får ett plus på 2,5
miljoner. På det här sättet ser vi att vi försöker vara med på talkoarbetet, alla ska vara
med och försöka hjälpa till med att sätta landskapets ekonomi i balans.
Såsom budgeten ligger och som den plan som fanns i innevarande budget går ut på,
skulle kompensationerna till kommunerna tas bort helt och hållet och sjukdomskostnadsavdraget skulle vara kvar. Det skulle göra att de åländska kommunerna i slutändan
skulle få ett bortfall på 1,8 miljoner. Vi minskar kostnadstrycket på kommunerna i förhållande till den liggande planen. Det gör vi utgående från att kommunerna har en stor
uppgift framför sig, framför allt äldreomsorgen, grundskolan och barnomsorgen att ta
hand om. Så vi ger kommunerna på det här sättet lite större handlingsutrymme. Jag
hoppas att man utnyttjar det på ett klokt sätt.

Sedan tar vi nästa bild. Med den här bilden vill vi illustrera att vi försöker hålla investeringarna i det åländska samhället på en relativt hög nivå. Annars brukar det vara så
att när man ska spara så sparar man på investeringarna, man plockar bort något projekt
och så har man löst det. Verkligheten är så att Åland är en stor arbetsgivare, som sådan
är vi också synnerligen aktivt med och håller igång det åländska samhället. Det finns
många entreprenörer och leverantörer som får sin utkomst i sin helhet eller delar i
samarbetet med landskapet. Att hålla igång investeringsnivån och hålla den på en tillräckligt hög nivå är därför en viktig målsättning för oss när det gäller att hålla hela
Ålands sysselsättning hög.
Ni ser att vi håller oss runt 20 miljoners nivån. Något år, 2014 är vi något högre, 2223 miljoner. Kan vi hålla den nivån också långsiktigt efter 2015, 2016-2017 och framåt
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tror jag att vi kan klara basverksamheterna som vi har. Däremot måste vi vara beredda
på att det kommer vissa pucklar när det gäller förverkligandet av ett nytt trafiksystem
och de investeringar som vi har framför oss där. Det är för tidigt att ange något belopp
för dem eftersom det måste göras ett tillräckligt bra förarbete kring det först.

Det här, kära ledamöter, är den bild som jag tycker bäst om själv, av förståeliga orsaker. Här har vi ändrat på utvecklingen. Från att vi har ett underskott i årets budget som
är ganska stort, både om man räknar med och utan utjämningsfond, så ligger vi på underskott, men om vi fortsätter att arbeta målmedvetet och förverkligar de saker som
finns i omställningsbudgeten så kommer vi att kunna visa på ett överskott på mellan 6-7
miljoner 2015 och det som vi kallar handlingsutrymme, för att göra investeringar i det
åländska samhället, som behövs både för det offentliga Åland och för det privata Åland.
Man ska se det här som en klar målsättning. Jag sade när jag tillträdde som finansminister på den första presskonferensen, att den här hopplösa ministern kommer att
vara negativ till allting. De facto har jag ändrat mig lite under resans gång, nu ser jag
mig mer som en hoppfull minister.
För att det här hoppet ska leva krävs det att vi allihop hjälps åt. Jag vill säga meddetsamma att det som vi har skrivit och de tankar som vi har i omställningsdokumentet
är de tankar som vi har haft och det bästa vi har kunnat åstadkomma i landskapsregeringen. Nu går det här in för behandling i parlamentet och jag hoppas, precis som
lantrådet sade, att det också ska komma goda idéer och tankar här. Finns det fler som
tänker på samma sak kan det alltid förändras och bli bättre. Alla är välkomna med i den
här processen för att göra Åland så bra som möjligt.
Det är intressant att precis nu som jag står här och pratar och ni lyssnar, så pågår det
en likadan debatt i Helsingfors, i Finlands riksdag. Där pratar man om en rambudget
fram till 2016. I det dokumentet finns det några saker som också är intressanta för
Åland och för vår verklighet här. Naturligtvis skattepolitiken, den är grundläggande.
Den skattepolitik som Finland för tror jag inte är något hinder för att vårt näringsliv ska
kunna utvecklas, det är ändå en konkurrenskraftig politik som det här landet försöker
föra som sådant.
Det som är intressant för oss och som hade kunnat bli en liten katastrof kanske man
kan säga, om det hade blivit förverkligat, är att det fanns ett hot om att restitutionerna
som våra färjor lever på, skulle ha tagits bort nästa år ur rikets budget. Det har man i
det här dokumentet skrivit att man flyttar fram till 2015 och fram till dess ska man hoppeligen hitta andra lösningar. På det sättet har vi sluppit hotet om en, antagligen, total
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utflaggning, som det skulle ha lett till om det hade förverkligats. Det är inte bara det att
klumpsumman stiger lite, det är också det att vår basnäring har fått en lite större trygghet.
Man kan alltid leka med siffror på olika sätt och presentera siffror på olika sätt. Ledamoten Asumaa sade här i en replik med lantrådet att om man jämför med 2011 blir
det en ökning av utgifterna totalt. Väljer man år 2012, som de facto är det år vi nu är
inne i och den budget som den här landskapsregeringen har lagt, har vi totala utgifter
på 329 miljoner. 2015, det som är sista året på den här omställningsbudgeten har vi totala utgifter på 309 miljoner, alltså 20 miljoner mindre.
Orsaken till att jag använde orden ”leka med siffror” är att det är väldigt farligt att
börja använda siffrorna förrän man har analyserat vad som ligger bakom dem. I det här
fallet är en väldigt stor komponent av det extra anslaget, som tas in, byggandet av elkabeln till Finland. Det påverkar väldigt mycket de här siffrorna så att de blir större. Jämför man 2012 med 2015 rakt av så kan man säga att totala utgifterna minskar med 20
miljoner och det är en ganska förvånansvärt stor siffra de facto, att man kan göra en
omställning åt det hållet.
Det som också aktualiseras i den här omställningsbudgeten är PAF-pengarnas framtida användning. Ni ser att vi har börjat använda dem till vissa nya ändamål och vi
måste tillsammans försöka hitta en balans här. Om PAF:s utveckling fortsätter som den
gör idag kommer de pengarna att på ett nytt sätt kunna vara med och också bidra till att
vi får den allmänna budgeten i bra balans, men hur det exakt ska balanseras återstår att
se. Det här är en fråga som lite har bekymrat mig, eller gett mig vissa moraliska betänkligheter, men efter att ha läst ramförslaget, som behandlas i riksdagen just nu, så är det
exakt samma sak som man gör där. Man använder Veikkaus och Rays pengar och för in
dem i budgeten och använder dem för allmänna ändamål. Tiden har blivit sådan att
man tryggar de basändamål som är tänkta för PAF-pengarna och sedan försöker man
använda dem så klokt som möjligt för det åländska samhället. Det är ungefär så som vi
tänker också.
Sedan fru talman, jag misstänker att jag överskrider min tid alltför mycket, men jag
vill ändå avslutningsvis ta upp att det var någon i replikerna till lantrådet som sade att
vi har en positiv syn på framtiden. Man vet aldrig vad som händer runt om oss ute i
Europa eller ute i världen, det kanske är stora saker som är negativa. Som det ser ut
idag och det är den bild vi måste arbeta utifrån, ser det ut som om vi har en någorlunda
positivare utveckling. De siffror som ligger till grund för den här omställningsbudgeten
är den exakta prognosen när det gäller klumpsumman fram till 2015. Det är matematik.
Det kan jag tillägga att det finns en prognos fram till 2016 och den ser också ut att fortsätta med den positiva utvecklingen på samma sätt. Det är bra.
Sedan har vi skattegottgörelsen som är en annan stor komponent i vår ekonomi. Den
har vi beräknat lite lägre, några miljoner, än vad den matematiska formeln skulle ge
idag, så där har vi lite till godo.
Sedan har vi ytterligare PAF-pengarna. Kan vi fortsätta ha en positiv utveckling så är
det idag en ganska stor reserv för oss. För det tredje har vi pensionsfonden. Som jag
sade tidigare kunde vi ta ut åtta miljoner mer, men istället har vi valt att fortsätta fondera pengar där. På det sättet har vi också försökt bygga upp en viss trygghet i systemet.
Alla som jobbar med budgeten ska veta att det finns pengar.
Avslutningsvis, jag trodde när jag tillträdde att jag kanske skulle bli den första finansministern som skulle vara tvungen att gå till banken. Idag är jag säker på att jag
inte blir det. Tack!
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Ltl Axel Jonsson, replik

Fru talman! Finansministern och jag är överens, klumpsumman kommer inte från himlen. Det är tur att vi delar den synen i alla fall. Skattepolitiken i Finland leder till en större klumpsumma, men då ställer jag
mig frågan om inte vi på Åland istället borde höja våra avdrag och kompensera våra kommuner, eftersom skatteintäkterna höjs så att inte skattetrycket ökar för ålänningar. Vore inte det en naturlig åtgärd från vår
sida?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag skämtade tidigare här idag med lantrådet om en fråga
som kanske inte är så rolig för dem. Jag sade att det viktigaste för oss är
att vi ska laga hålen i budgeten utan att laga hålen i tänderna. Det är nu
det som vi de facto gör. Vi försöker få budgeten så solid och stabil som
möjligt, sedan kan vi börja med de positiva sakerna gentemot ålänningarna så att vi kan se våra väljare i ögonen också när valet kommer. Det
är arbetet och därför tar vi besluten, som inte är så roliga nu och sedan
ska vi hoppeligen kunna göra mera positiva saker längre fram.
Ltl Axel Jonsson, replik

Talman! Tyvärr är det så att hålen i budgeten fortfarande finns kvar
2015. Det är bara det att intäkterna har ökat betydligt. Utgifterna blir
ungefär desamma. Finansministern har tidigare den här mandatperioden talat om vikten av en åländsk skattepolitik via framför allt kommunalskatten, som vi kan påverka själva. Då tycker jag att det är relevant att vi använder det på ett sådant sätt att vi försöker minska skatten
för ålänningarna, inte höja som man gör idag. Det är väl strukturerna vi
borde få förändring på här i landskapsregeringen istället för att säga att
skatteintäkterna ökar. Vi ska inte luta oss tillbaka i fåtöljen och sluta
täta de hål som finansministern söker.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag kan passa tillbaka och säga att jag håller med ledamoten Jonsson väldigt långt här, men vi måste göra förarbetet först. På ett
sätt har det gjorts en grundläggande sak under den föregående perioden
när den nya kommunalskattelagen togs fram, som är bra. Nu tar vi ett
steg till när vi försöker renodla och ta bort de åländska avdragen och få
en renodling mellan landskapet och kommunerna på det sättet. Jag
hoppas att det ska komma till det under den här perioden, att vi inte ska
behöva ha de här transfereringarna mellan landskapet och kommunerna
mer än nödvändigt. Då har vi ett steg ytterligare i den här processen. Jag
håller med, men det krävs lite arbete till.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Inte är det lätt att bara prioritera och samtidigt mentalt och
reellt försöka ha utrymme för utveckling. Vicelantrådet säger att skattebetalarna ska vara i fokus och samtidigt kommer det klara besked, det
blir höjda skatter genom beslut i Helsingfors, det blir slopade avdrag,
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där sjukdomskostnadsavdraget svider mest och så flaggar landskapsregeringen också om höjda avgifter på ÅHS.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Alla de saker som ledamoten Sjögren räknar upp är naturligtvis sådant som man helst skulle ha velat undvika, men jag tror ändå
att alla ålänningar är så kloka att de vill fortsätta leva i ett tryggt
åländskt samhälle. De vet att de saker som vi gör är väldigt små och
marginella jämfört med andra länder i Europa. De ligger varje kväll och
ser på nyheterna och ser vad som händer i Grekland, Spanien och så vidare. De flesta uppskattar nog att vi vågar ta på oss den kritik som vi får
för då kan man sova lugnare på natten. Vi vet att det åländska samhället
är i trygga händer och vi kommer att kunna fortsätta att ha den basservice som vi har här.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Jag vill ändå påstå att det finns andra vägar att gå än just de
vägar som landskapsregeringen nu har valt. Jag förstår också fullständigt att det kommer nya kvastar som sopar och har en annan inriktning
på politiken. Samtidigt fanns det diskussioner och idéer om just hur
man ska kunna bibehålla sjukdomskostnadsavdraget i förra landskapsregeringen, att fasa ut kompensationen till kommunerna, men samtidigt
öka finansieringsstödet och samarbetsunderstödet till kommunerna så
att vi skulle få en effektiveringsprocess och konstruktivitetsprocess ute i
kommunerna redan nu.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Talman! Ja vår målsättning är att på sikt få en renodling så att vi får bort
de olika speciella avdragen som ska hanteras och att vi istället försöker
skapa ett handlingsutrymme för kommunerna. Det är de facto så att
kommunerna får 1,5 miljoner som de kan hantera som de vill. Teoretiskt
sett kan man sänka skatten om man vill med motsvarande 1,5 miljoner.
Det misstänker jag att man har svårt att göra, kommunerna har stora
åtaganden att göra nu och i framtiden. Jag hoppas att man agerar också
där klokt och långsiktigt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag är inne på lite samma tema som ltl Sjögren. Jag noterade
att vicelantrådet använder begreppet talkoarbetet, jag har också noterat
att regeringen har använt det när man har presenterat tilläggsbudgeten.
Ett talkoarbete ingår man villigt och glatt med egen vilja. Tyvärr blir det
inte så i det här fallet. Nu är det så att med diktat så ska människor med
i talkoarbetet. Nu tror jag inte att det finns en väldigt stark vilja att ha
beredskap och särskilt mot bakgrunden av att talkoarbetet innebär
högre skatter, högre avgifter om man fortsätter med tanken om ÅHSavgifterna och dessutom att man slopar avdrag. Det blir ett ganska snett
talkoarbete där medborgarna ovillkorligen kommer i kläm.
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Motsatsen till det som vtm Eriksson säger är att vi skulle ha
högre skuldsättning, större otrygghet, större arbetslöshet osv. i vårt
samhälle. När medborgarna får välja mellan de här två sakerna tror jag
ändå och hoppas verkligen, att vi kan vara så pedagogiska i det sätt vi
framställer det här att man med glädje deltar i arbetet. Det är till nytta
för oss allihop, för oss själva, för våra barn och för våra äldre att ha ett
sådant tryggt samhälle.
Åtminstone när jag ser på det åländska samhälle så vad är vår största
konkurrensfördel egentligen gentemot omkringliggande regioner och
andra länder? Jo, det är det facto den grundtrygghet och den livskvalitet
som man kan ha i det åländska samhället. Då tror jag också att man är
beredd att betala lite under en viss tid för att vi ska kunna bibehålla den
och kanske till och med utveckla den. Dessutom kan vi attrahera fler
människor att flytta hit och då blir det flera som deltar i det gemensamma talkoarbetet.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag är helt övertygad om att vi har nog med den grundtrygghet,
som vi har byggt upp om vi också tittar på hur vi bygger upp den här
grundtryggheten, hur vi verkställer den samhällsservice som är en del av
grundtryggheten. Det är det som var en del i tanken att föra över medel
till kommunerna för samarbetsprojekt, för att man ska få ihop olika resurser. Som det är idag använder vi resurserna på ett onödigt slösaktigt
sätt, genom att det är så många enheter som jobbar med samma sak.
Tanken att föra över pengar från avdragen till samarbetspengar i grundbudgeten var just att vi skulle ge grundtryggheten till ett mer rimligt
pris, vi skulle inte investera utan samarbeta mera.
Vicelantrådet Roger Nordberg, replik

Fru talman! Jag kan lugna vtm Eriksson och alla andra med att pengarna för samarbetsprojektet kommer att finnas kvar i kommande budgeter. Vi har precis samma grundmålsättning att få till stånd ett ökat samarbete mellan kommunerna och olika myndigheter. Det är det som hela
den här samhällsreformen och den digitala agendan, som både lantrådet
och jag har nämnt, går ut på, att vi får till stånd ett mera välfungerande
samarbete och bättre arbetsfördelning. Jag vill också peka på att i investeringspappret, som ni har framför er, finns upptaget en halv miljon
varje år för den digitala agendan så det är betydligt mera pengar nu än
vad som tidigare har varit avsatt för de gemensamma samhällsprojekten. Vi har sagt från landskapets sida att när det gäller den digitala
agendan hoppas vi att alla är med och vi är beredda att ta det ekonomiska ansvaret för det berör alla ålänningar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Siffror är alltid intressanta, det kan vara en sjukdom från
den tidigare sysslan jag hade. 2009 torde vi ha haft ett avräkningsbelopp
om ca 167 miljoner och nu prognostiserar man avräkningsbeloppet för
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2015 till lite drygt 230 miljoner euro, en skillnad på 63 miljoner euro. Vi
menar att det här är den avgörande orsaken till att finansministern kan
visa en grön liten tårtbit på den sista bilden. En tårtbit som förmodligen
borde ha varit röd-blå, Urpilainen-röd och Katainen-blå.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det är en lite orättvis beskrivning. Ledamot Perämaa om
någon borde efter fyra år som finansminister och efter att ha jobbat i
förvaltningen känna till vilket enormt arbete det var under de fyra åren
att göra de förändringar som gjordes. Då förstår nog ledamoten
Perämaa att de förändringar som föreslås här också kräver ganska
mycket ansträngningar på många olika plan, både från oss politiker och
från tjänstemännen. Det är en lite orättvis bild som ledamoten Perämaa
ger. Skulle det inte vara klokast om vi alla kunde glädjas åt att det är bra
att inkomsterna via klumpsumman ökar? Det är inte det vi ska ha fokus
på. Det vi ska ha fokus på är kostnadsutvecklingen och att vi har den på
en sådan nivå så att den långsiktigt kan klara av svängningar i inkomsterna. Det är dit vi är på väg och vi är ganska nära nu.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag håller helt med om att det är utgifterna som vi ska fokusera på. Landskapsregeringen anger i tilläggsbudgeten att ca 40 tjänster
ska bort till 2015, merparten av dem under sista året, om jag inte missminner mig. Av landskapets alla kostnader är personalkostnaderna lite
över 100 miljoner euro. 40 tjänster, i många fall är det inte höginkomsttagare, det är avbytare, arkivbiträden osv. som ska bort. Då kan man
utgå från att 50 000 euro räcker per person i direkt inbesparing. Det låter lite cyniskt det här, men 40 gånger 50 000 euro ger två miljoner euro
i konsumtionsutgifter i personalkostnader. Det här som en liten jämförelse och som en liten syn på att det är den biten vi borde ha fokuserat
på ännu mer.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Som jag sade i mitt anförande är det inget självändamål och
vi har ingen tävling med den föregående landskapsregeringen att vi kan
ta bort flera tjänster än vad ni gjorde. Vår målsättning har varit och är
att vi långsiktigt ska anpassa den åländska landskapsförvaltningen så att
den är modern och effektiv och så att vi kan hålla oss på en sådan kostnadsnivå att vi klarar av det. Det är det som är vårt gemensamma arbete. Vi har ett ganska stort ansvar för sysselsättningen i det här samhället, att hantera människor på ett varsamt sätt. Vi ska jobba målmedvetet, men vi ska också vara varsamma för i offentlig förvaltning är det
de facto människor vi arbetar med. Allt det jag säger och ni säger här
fortplantar sig ut i förvaltningen så att alla vet om det. Jag vill understryka att om vi ska lyckas med det här uppdraget behöver vi ha människorna med oss.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Ett par ord först om sjukdomskostnadsavdraget. Jag noterade att finansminister Nordlund sade att vi alla 28 000 ålänningar är
med och delar på kostnaderna solidariskt. Det låter kanske inte så farligt. Tyvärr stämmer det inte alls, det är de som är sjuka som får 1,5 miljon i kostnader. De som är friska är inte alls med och delar på det här.
När det gäller ekonomin är det en rätt usel ekonomisk bild som finansministern pekar på. Han nämnde ordet positiv utveckling flera
gånger. Det är lite förvånande med tanke på den finansiella oro som
trots allt består ute i samhället. Det som intresserar mig är det som
nämns på sidan 10 längst ner: ”Det ackumulerade budgetunderskottet
kommer att vara exakt samma 2015 som 2012”. Det betyder att man
fortfarande har ett ackumulerat underskott på 76,6 miljoner. Det
nämnde finansministern ingenting om. Hur kan det komma sig?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Där tror jag nog att ledamot Eriksson, om vi börjar med den
sista frågan, måste ha läst något fel. I mina papper står det: ”Det ackumulerade underskottet år 2015 ska vara 27 288 000”. Med vetskap om
att bokslutet brukar bli ungefär 4-5 miljoner bättre än vad budgeten säger, kan vi komma betydligt lägre än det här i verkligheten. Därav min
lite mera positiva bild av hur situationen ser ut.
Sedan fru talman, när det gäller sjukdomskostnadsavdraget, ja där
har ledamot Eriksson rätt. Det är de som är sjuka som har avdragen. Säkert är det så att det inte drabbar alla, men ser man det över tid så har
väl alla någon gång nytta av avdraget. På det sättet ska ledamot Eriksson
läsa mitt uttalande.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Till den delen stämmer det inte, det är många som inte har
varit till ett sjukhus på 40 år medan det är andra som har varit där ett
halvt år i taget. Det är väldigt olika på hur det slår.
Det står så här på sidan 10 i det sista stycket: ”Det ackumulerade
budgetunderskottet är i det närmaste oförändrat vid utgången av år
2015 jämfört med utgången av innevarande budgetår 2012”. Det kan
jag inte läsa på något annat sätt än att man inte tänker göra någonting åt
det ackumulerade budgetunderskottet.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ledamot Eriksson säger att man inte tänker göra någonting
åt det. Ledamot Eriksson är en intelligent och begåvad person och jag
kan berätta att 2013 ökar det ackumulerade underskottet och 2014 ökar
det ännu lite till. 2015 börjar det minska, men det börjar minska först
det år där vi får ett överskott, som jag pekar på, alltså 2015. Det är då
som vi börjar få bort det. Min förhoppning är att det i realiteten ska vara
betydligt mindre än det som finns angivet här. Det får verkligheten utvisa, det finns rätt många osäkerhetsfaktorer också under den här resan,
både på plus- och minussidan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! En kanske lite annan infallsvinkel när det gäller sjukdomskostnadsavdraget som faller bort och som skattebetalarna i princip ska
stå för. Har man från landskapsregeringens sida överhuvudtaget diskuterat hur mycket det i slutändan blir en köpkraft som försvinner från
handeln. Har man överhuvudtaget tagit det i beaktande när man har
diskuterat det här. 1,5 miljoner som dras bort minskar också med 1,5
miljoner i köpkraft.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det är riktigt som ledamot Eklund säger att det i viss mån
minskar köpkraften, men samtidigt är det så att kommunerna får en
starkare ekonomi på motsvarande sätt. Pengarna finns ändå i omlopp.
Vi har inte diskuterat det, det ska jag ärligen säga, ur köpkraftsperspektivet. Det vi har diskuterat och diskuterar är hur vi ska hantera det för de
svagaste i vårt samhälle. Som lantrådet sade i sitt anförande är vår målsättning att de svaga i samhället inte ska behöva drabbas. Den diskussionen har vi framför oss med Ålands kommunförbund och kommunerna, vi ska diskutera grundavdraget och se vad vi kan göra för att eventuellt ta upp lite där.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Fru talman! Lantrådet lovade mig att finansministern skulle precisera
siffrorna och det gjorde han. Det jag frågade lantrådet om var bokslutssiffrorna för 2011 och planen för 2015. Finansministern visade en föredömlig tabell på sidan 10 där vi alla kunde konstatera att utgifterna stiger med 22 miljoner euro fram till 2015. Efter det jämförde finansministern själv med budgetsiffran för 2010 och det var tio miljoner mindre.
Samma har jag här så jag känner till de siffrorna. Bokslutet 2011 vet vi
inte. Budgeten för 2011 är en budget och inte ett bokslut. Det jag ville
göra var att jämföra med samma siffror som regeringen hade för att
klargöra allt.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det positiva vill jag säga också till den föregående landskapsregeringen att bokslutet för 2011 blev bra, det blev bara ett litet
minus det året. Det är det positiva som vi tar med oss i det fortsatta arbetet och som gör det lättare för oss naturligtvis.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Först vill jag säga att centern stöder den här omställningsbudgeten, som också innehåller en tilläggsbudget, eller om det är vice versa. I alla
fall är det lite både och. Det har sagts här och på annat håll att det här egentligen inte är någon omställningsbudget. För min del och för centerns del är
det en rejäl omställningsbudget med tanke på den korta tid som regeringen
har suttit. Man har suttit bara fem månader och hunnit med att komma med
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en ny färdriktning, fastän den innehåller en del som har funnits med sedan
tidigare.
Omställningsbudgeten innehåller det som jag många gånger har sagt här i
talarstolen, för att få en budget i balans måste skatterna höjas, avgifterna höjas och servicen minska från samhällets sida. Det är lite det som genomsyrar
omställningsbudgeten. Det är svårigheter att hitta andra metoder. Säkert
finns det annat med effektivare verksamhet och så vidare, men det blir ofta
politiska glosor, som är lätta att ta till, men som är svårare att hitta mycket
pengar i.
Fru talman, om jag går vidare rent allmänt så kan vi konstatera att för ett
land och för ett självstyrt landskap är en ekonomi i balans en garanti för välfärden och för självbestämmandet. Många europeiska länder som låtit ekonomin segla herrelöst i många år är idag i händerna på andra länders parlament. De här länderna får en försämrad välfärd och arbetslösheten skjuter i
höjden. Allt beroende på att man inte har tagit tag i ekonomin i tillräcklig tid.
Tack vare ett starkt näringsliv och sparade pengar kan Åland stå emot de
ekonomiska prövningar, som nu grasserar runt omkring oss. Centern har alltid slagit vakt om ekonomin. Under åren 1995 – 2007 hade centern både
lantrådsposten och finansministerposten i många år och då sparades det ca
160 miljoner euro. Dessa miljoner kan nu vara med och mildra vår lågkonjunktur. Visserligen fanns det också andra partier som var med under den här
tiden och tog ett långsiktigt ansvar.
Omställningsbudgeten visar att ekonomin kan bringas i balans år 2015,
men vi måste komma ihåg att den stora skuld, som många europeiska och
andra länder har och som också ökar ännu idag, kan förändra bilden ganska
dramatiskt. Vi hörde här att finansministern var hoppfull och det känns glädjande. Han har säkert mera insikt än vad jag har i det dagliga arbetet och
också i ekonomin, men jag vill ändå peka med ett varningens finger på att
skuldkrisen inte är över ännu. Skulden ska betalas tillbaka på ett eller annat
sätt, antingen i reda pengar, inflation eller reella BNP-förhöjningar. Det lyckligaste vore förstås om BNP-förhöjningen sköt upp i taket, men det blir en
svår ekvation, att man ska ta in allt mera i skatter när man ska lösa skuldkrisen. Därför tror jag att den ekonomiska krisen blir långvarig. Som tur är så är
Åland ett av världens rikaste hörn. Vi kommer inte att känna av lika mycket
svårigheter som många andra länder, men något måste sänkas. Det visar
också omställningsbudgeten.
Därför är det nu mycket viktigt, fru talman, att de besparingar som anges i
omställningsbudgeten också realiseras. Man kan säga att nu är det lättaste
gjort för landskapsregeringen och när denna budget slutligen godkänts i lagtinget så börjar det svåra med att implementera den i verkligheten. Här finns
ingen återvändo, den måste implementeras, i annat fall kommer vi att leva i
framtiden såsom många andra länder gjort runt omkring oss, dvs. våra barn
och barnbarn får betala den skuld som vi har förorsakat. Kanske också andra
här i salen som är yngre än jag får betala.
Går vi sedan in lite djupare in i budgeten kan vi konstatera att vård, skola
och omsorg prioriteras framom annat. Sjukvården får lite mera pengar att
röra sig med, men kommer inte undan att strama åt och också att avgifterna
måste höjas en aning. Skolorna får lite mindre pengar, men vi vet att elevantalet minskar så totalt sett per elev torde man få ungefär samma som idag.
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Med god styrning av minister Johan Ehn kan man hålla en minst lika god
standard som idag.
Nästa stora satsning i den här budgeten är omsorgen av de äldre, de äldre
som byggde den välfärd som vi har idag, genom att bygga ut och bygga nytt
vid Gullåsen för upp emot 20 miljoner eller något däröver. Vi vet att det ska
bli ett geriatriskt sjukhus där en del av dem som kanske ligger på vårdhem
idag får en annan och bättre vård på den avdelningen. Det här är de äldre
människorna väl värda, de har ofta med svett och tårar byggt vårt samhälle
som vi idag kan må bra av. Därför känns det jättebra att det här kommer i
gång. Vi vet också att kommunerna har ett stort ansvar för vård och skola. Nu
måste vi igen uppmana kommunerna att hålla sig till kärnverksamheten. Slut
upp med att bygga än det ena och än det andra, låt andra göra det. Se till att
skola, äldreomsorg och barndagvård fungerar.
Visserligen kommer en del försämringar inom de här områdena att göras
då sjukdomskostnadsavdraget föreslås avskaffas, då avgifterna inom ÅHS föreslås höjas och indexbindningen för studiestödet föreslås slopas under två
år. Vi måste vara så ärliga att detta trots allt bara är en mindre försämring
för att få budgeten i balans med tanke på vad som händer runt omkring oss,
då stora förändringar och försämringar sker. Klarar vi oss med det här ska vi
vara oerhört tacksamma.
Det viktigaste är att skyddsnäten finns intakt för de som har det sämst
ställt och kanske vid behov utvecklas, medan regeringen just nu i dessa dagar
och framåt kommer att titta på skyddsnätet för de allra svagaste. Finns det
risk att någon faller igenom måste man titta på det och försöka åtgärda det
och i så fall komma tillbaka till lagtinget. Det är inte meningen att försämringarna ska göras så att de som inte har råd med vård inte kan få vård, alla
måste få vård till den del de behöver. Vi vet också att det finns en del hushåll
som har det knapert, som kanske är friska, ensamstående, pensionärer osv.
som har lite pengar att röra sig med. Här vill jag också slå ett slag för att
minska deras utgifter, vissa kommuner har gått in för att slopa sopavgifterna
och tar det via skattesedeln. Det är ett utmärkt instrument från kommunernas sida att fördela resurserna till dem som har det sämst ställt.
En annan sak som är helt ny, som vi faktiskt fick reda på för en kort tid sedan är att statsskatten för TV-innehav i riket kommer att medföra att landskapet Åland kommer att få drygt 2,25 miljoner i högre avräkningsbelopp.
Här finns det säkert olika funderingar på hur man borde göra. Spontant utan
att konsultera någon annan, bara mig själv, tänker jag att man kanske borde
ta kostnaderna via budgeten. Då skulle hushållen få 2,25 miljoner euro mera i
plånboken per år, vilket förhoppningsvis skulle gynna de svagaste i samhället.
Det kan inte vara så att 2,25 miljoner kommer in i vår budget och vi gör av
dem på något annat och fortfarande har en form av licens eller medieavgift.
Här finns det också en möjlighet, de här avgifterna tillsammans med kommunala sopavgifter skulle ge ett tillskott till de allra svagaste. Jag tror att det
här är en bättre och lättare väg att gå bara den politiska viljan finns.
Näringspolitiken, fru talman, är en mycket viktig avdelning i en föränderlig
värld. Här kan man nog säga att näringsminister Karlström har kommit med
en del djärva grepp, som, om allt går i lås, kan ge Åland många nya arbetsplatser. Intressant är hans idéer om mjölkproduktionen och nya finansieringsformer för företag. Visserligen kommer det att måsta finnas balansgång
så att inte etablerade näringar slås ut. Obevekligen är det så inom jordbruket
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och inom hela näringslivet att vi måste stärka konkurrensfaktorn. I annat fall
så blir det utslagning och andra länders produktion tar över. Men som sagt
det gäller för näringsministern att ha fingertoppskänsla och känsla för vad
som är bäst för Åland. Det tror jag att han har.
En av de viktigaste näringsgrenarna är nog energin. Tillgång till energi är
helt avgörande för vår välfärd och energiproduktion i sig kan vara en framtidsbransch bara vi tar vara på vår egen energi. Här måste landskapsregeringen gå från ord till handling. Inga mera utredningar. Tekniken finns. Sätt
igång bara.
Vi kommer ihåg åren 2004-2005 då vindkraftsparken på Båtskär byggdes
och då värmekraftverket i Mariehamn kom i drift. Båda projekt med landskapets hjälp, Båtskärs arkipelagen arrenderades ut av landskapet, värmekraftverket gavs det ett 40 procents investeringsstöd för. Liknande projekt
har nu också byggts av ÅCA. Alla de här tre projekten visar att det går att göra
ekonomi av egen energi, bara landskapet och samhället är med på ett hörn,
åtminstone till en början. Nu måste landskapsregeringen komma vidare. Inte
flera utredningar, man måste skrida till verket. Det här är ingen kritik utan en
uppmaning.
Vi har stora energiresurser i vinden, skogen, jordbruket, hushållen och i
solen. Vindkraften kan byggas ut mångfalt och hur mycket beror på det statliga stödet, som Åland just nu står utanför. Utan det går det också att bygga
ut, åtminstone delvis. Skogen kan i princip värma upp alla fastigheter på
Åland, råvaran finns. Råvaran ligger och ruttnar i skogen ändå.
Kanske det mest intressanta just nu är framställning av biogas som kan
användas till fordonsbränsle och fartygsbränsle. Genom att röta hushållens
avfall, jordbrukets restprodukter såsom dynga och slaktdjur skulle vi få ansenliga mängder av miljövänlig biogas och som biprodukt uppstår ett luktfritt
och naturligt gödselmedel. Här är jag lite förvånad över att ingen ännu har
börjat med det i större skala. Det förekommer i mindre skala. Runt omkring
oss blir det allt vanligare. Det paradoxala här är att det som man tidigare
trodde var miljövänligt, dvs. att kompostera matavfall, har visat sig vara det
mest miljöovänliga vi kan syssla med. Vid kompostering uppstår den värsta
klimatpåverkande gasen, det vill säga metangas. Det är till och med miljövänligare att frakta bort matavfall till Uppsala och elda upp det. Märk väl!
Ännu en gång landskapsregeringen, tekniken finns, det finns också säkert
en del privat kapital. Men vad som behövs är riskkapital för att komma igång.
Näringsminister Karlström har under sin tid som minister pratat om införande av mera riskkapital. Här finns ett utmärkt sätt att stöda dessa projekt
med riskkapital. Det kommer att ge inkomster, skatteinkomster, arbetsplatser och bättre miljö. Vad kan vara bättre. Som sagt, det finns runt omkring
oss. Det fungerar där, det måste också fungera här.
Arbetsmarknadspolitiken är ett annat område som näringslivet och samhället måste hjälpas åt med. Det gäller främst ungdomsarbetslösheten. Svårigheter för de nyutbildade ungdomarna att komma ut i arbetslivet är påtaglig. En 25-årig nyutexaminerad ungdom sa till mig att arbetsmarknaden frågar efter unga personer med bra utbildning och som har minst 25 års erfarenhet. Det är ganska svårt för en 25-åring med de kriterierna. Därför måste
näringslivet och också den offentliga sektorn, vara mera öppen för de som
inte ännu hunnit skaffa sig livserfarenhet. Full sysselsättning, brukar finansministern säga, är grunden till vår välfärd. Så är det!
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Fru talman! Hela Åland ska leva har centern som ledord. Centern ser fram
emot utredningar om en samhällsreform och kommer aktivt att deltaga i efterarbetet av denna utredning. Landskapsregeringens handlingsprogram
anger och antyder att den kommunala behörigheten ska bestå, dvs. så länge
kommunerna själva vill och har en möjlighet ska kommunerna bestå. Centern
stöder det och att det måste finnas en frivillighet när det gäller kommunsammanslagningar.
Det tycks finnas en övertro att det finns stora fördelar när det gäller den
ekonomiska effektiviteten hos större enheter. ÅSUBs statistikbok vittnar ofta
om motsatsen. Jag vill gärna ta ett exempel, grundskolorna på Åland: Både
Finström och Jomala har en enda grundskola och där kostar eleverna 12 600
euro per elev och år, Saltvik har en enda skola, där kostar det 10 400 euro per
elev och år. Det visar att det inte alltid är så att större enheter är billigare än
mindre. Det finns visserligen också siffror som talar för det, men det är inte
enbart så. Därför måste man i efterarbetet av samhällsreformen titta på vad
de verkliga kostnaderna är och glömma bort de ideologiska. Jag tror också att
landskapsregeringen kommer att göra det.
Jag nämnde här om kommunerna och vi kan säkert antyda att man borde
bibehålla kommunerna. Det antagandet har centern ansett vara riktigt, men
vill kommunerna gå ihop så får de också göra det och skall också stödas i så
fall. Ser vi till de nya ålänningarna, de som flyttar till Åland är kommunen en
viktig spelplan även för dem. De kan lätt inkluderas i samhällsbygget genom
att delta i fullmäktige, styrelse och i nämnder. Föglö är en förebild, där har de
nya ålänningarna kunnat inkluderas i det kommunala arbetet. Det blir lättare
i mindre kommuner att kunna göra det. Det måste man ha i åtanke den dag
man ska göra efterarbete av den här samhällsreformen.
Fru talman! Jag är just klar, klockan går ser jag, men i alla fall några rader
till. Vi kommer nu till den biten som kanske är den allra svåraste för oss alla,
skärgården, hur vi ska hålla skärgården levande. Det har funnits många idéer,
förslag, men lätt är det inte. Vi måste också hitta något nytänkande men det
måste också vara så att man ska vilja bo ute i glesbygden. Det är inte så lätt
att komma emot när man ser hur husen växer upp som svampar ur jorden i
Mariehamn och runt Mariehamn, där man betalar lika mycket för 1 000 m2
tomt som man får ett mindre hemman på landsbygden för. Då inser man att
det lite är som att slåss mot väderkvarnar.
Vi har alla sagt att vi ska försöka hålla en levande skärgård. Då är visserligen trafiken en pusselbit som måste vara bra. Trots att vi har gett upp emot
200 miljoner på 10 års tid till skärgårdstrafiken sjunker ändå befolkningen,
utom kanske i Vårdö och Föglö, som hålls mera stabila. Det är ett problem
som vi alla brottas med. Vi vet att trafiken är dyr och än större problem är det
här med bränslet.
När jag började som trafikminister 1999 kostade bränslet 17 cent per liter,
oskattat, det var rena världsmarknadspriset. Idag pratar vi om 78 cent per liter, det har stigit med 450 procent på 12 år. Det finns inte några skatter som
kan trolla bort de siffrorna, det är rena världsmarknadspriset. Det har stigit i
pengar från en miljon till 4,5 miljoner på 12 år. Leker vi med tanken att det
fortsätter så här i 12 år till kommer det 2024 att kosta 20 miljoner i bränslepriser för trafiken. Det inser vi alla att vi inte kommer att ha råd med det. Vad
är det som säger att prisen ska stabiliseras. Knappast någonting. Här finns
också jättelika utmaningar och det har framförts av infrastrukturministern,
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hon har Vårdöbron på sitt bord, förkortning av Föglötrafiken och Kökar över
Föglö, som är tre stora projekt som man måste försöka realisera. Problemet
är den oerhörda kapitalinvesteringen som krävs och den långa tidsgången,
som är ett jättestort dilemma.
Till sist, fru talman, kan vi väl kort konstatera, med vackra ord förstås, men
ändå, om hela Åland ska leva bör man hålla den nuvarande kommunstrukturen, om så kommunerna vill, det måste vara en bra bastrafik i skärgården,
vi måste ha ett konkurrenskraftigt näringsliv, vi måste framför allt hålla välfärden inom vård, skola och omsorg och absolut hålla en ekonomi i balans.
Tack, fru talman!
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Centerns gruppledare Runar Karlsson säger att det här är
en rejäl omställningsbudget. Jag kanske inte riktigt delar den uppfattningen förutom på en enda punkt och det är för de mindre mjölkproducenterna, som tappar avbytarverksamheten helt och hållet. Därför undrar jag varför det är just jordbruksnäringen, som enda näring, som får ta
smällarna när det kommer till konkreta åtgärder och genomföranden?
Varför är det på det sättet.? Hur ser centerns gruppledare riktigt på det?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det här har varit föremål för diskussion hos oss. Tittar vi
lite längre framåt så för att vara konkurrenskraftig måste ladugården
bestå av minst 60 kor i framtiden så att man kan ha en robot. När de blir
så stora är det inte lika intressant längre att ha avbytare och inte lika
nödvändigt. Visserligen kommer de mindre att få lite högre kostnader,
men jag tror faktiskt att om samhället ger mindre stöd till en näring tror
jag att marknaden kommer att reagera på ett sådant sätt att man får
mera betalt för sina produkter. Det blir en automatik, marknaden vet
när en näring får för mycket stöd och då blir det så att priserna dumpas
lite. Delvis kommer det här att kompenseras med högre mjölkpriser. Det
är min tro.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Är det faktiskt ledamoten Runar Karlssons tro? Normal
marknadsekonomi fungerar helt och hållet på det sättet, det har ltl
Karlsson rätt i, men tar man bort stöden till den lilla, lilla droppe mjölk
som produceras på Åland i hela Europa har det ingen betydelse överhuvudtaget annat än att den situationen blir väldigt knepig för de små.
Menar ledamoten Karlsson att alla mjölkproducenter på Åland om tre år
som är de facto vi pratar om när avbytarverksamheten är borta, att man
har kommit upp i den volymen att man har en egen robot. Jag tror tvärtom att ska ÅCA hålla den mjölkmängd som de har nu så behövs de små
producenterna under en övergångsperiod. De behövs definitivt, kanske
de små ledamöterna också.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Om jag tar ett exempel med potatisodlingen på Åland. Man
tog bort stödet på en och en halv cent per kilo, det gjorde så att Chipsen
gick in och betalade en och en halv cent per kilo. Där reagerade marknaden trots att det är den lilla, lilla mängd enligt den europeiska voly-
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men. Jag tror också att omställningen går i rasande takt inom mjölkproduktionen nu, t o m före ministern Karlströms tid påbörjades det. Bara
inom min hemtrakt kommer inom tre år 300 nya mjölkkor till stånd.
Det är tre miljoner liter mjölk till, i alla fall oerhört mycket mera, jag
kommer inte riktigt ihåg siffrorna nu.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag vill inledningsvis notera centerns kritiklösa uppmaning
till sin egen minister om energipolitiken. Vi håller med om att det är en
oerhört viktig sak som påverkar den åländska ekonomin på sikt. Vi noterade det. Det gläder oss också att centern visar en viss realism i tankesättet om de prognoser som har uppmålats i den här tilläggsbudgeten
fram till 2015. Vi bedömer det också som så att situationen ute i Europa,
i USA och på annat håll också, t o m i Kina, är svår att analysera. Det är
svårt att säga säkert om kriserna där. 2008-2009 tappade vi 40 miljoner
i avräkningsbelopp. Skulle någonting liknande hända på nytt kan de här
kalkylerna vändas helt upp och ner och så står vi i samma situation igen.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag delar den här oron om ekonomin i Europa och ute i
världen. Det är inte bara de europeiska länderna som har en våldsam
skuldkris, Japan ligger väl på ruinens brant, men de har väl sin styrka på
annat sätt. USA har jättesvårt att få fart under hjulen. Man är orolig och
det finns ingen trolldom här.
Fru talman! Jag vill också passa på att säga att nollorna som jag just
sade, att det handlade om tre miljoner liter mjölk, 25 procent mer kommer ÅCA att få i mera mjölkproduktion under tre års tid. Nu hörde inte
ltl Eriksson på mig, men i alla fall.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det måste vara ointressant det jag säger eftersom ledamot
Runar Karlsson svarar på ltl Anders Erikssons replik. Lite tillbaka till
allvaret, lite oroväckande när ledamoten Runar Karlsson säger att frågan
är om man ska slåss mot väderkvarnarna gällande skärgårdsbornas fortsatta kvarlevnad ute på skärgårdsöarna. Jag uppfattade det som lite trist
det som centern förmedlade. Det är helt korrekt att en gradvis avfolkning har skett med det nuvarande trafiksystemet, men då borde man väl
med kraft ta i det och försöka ändra på det systemet, det systemet som
är för dyrt idag, ändra det till någonting som är bättre för att mota den
här avfolkningen. Det duger inte att fortsätta som det är, det leder till
mer avfolkning, att skära i det nuvarande leder till ännu mera avfolkning, vi måste göra någonting annat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag ber om ursäkt ledamot Perämaa att jag nonchalerade
honom. Det är klart, fru talman, att ser man på siffrorna på hur befolkningen sjunker i skärgården blir vi alla pessimistiska. Hur ska vi klara av
det här? Vi kan se vad som hände i Brändö med tomatodlingen osv. Det
måste till något nytt. Vi diskuterade på centerns gruppmöte idag att den
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duktiga företagsamheten som finns i Vårdö borde smittas av till de
andra. Skulle det finnas en eller två av dem i varje skärgårdskommun
skulle det lyfta upp åtminstone Kumlinge, Brändö och Kökar. Vårdö och
Föglö har ett hyggligt näringsliv och en hygglig befolkningsstruktur.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Lite ris och ros till centerns gruppanförande och ltl Runar
Karlsson. Först vill jag ge starkt stöd till diskussionerna om biogas. Ska
vi utöka kobesättningen på Åland behöver vi ha biogas. När det gällde
skolorna är det inte riktigt relevant det som ledamot Karlsson säger.
Mariehamn har kostnader på drygt 9 000 euro per grundskolelev. Det är
inte rättvist att jämföra Saltvik och Finström. Finström har högstadium
och specialklasser som kanske inte Saltvik har i lika stor utsträckning.
Mariehamn har flyktingklasser, specialklasser och högstadier och har
ändå kostnader på bara drygt 9 000 euro per elev.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jo, jag sade här att det finns andra siffror som talar emot
det, det var inte alldeles entydigt. Att jämföra Saltvik och Finström, nu
kommer vi in på kommunalpolitik, men i specialklasserna så samarbetar
man på norra Åland så där betalar alla sin del. Man kan inte jämföra
rakt av med de kommuner som jag nämnde, det finns säkert andra siffror som talar emot det.
Fru talman! När det gäller biogas är det precis som ledamot Sjögren
säger att om kobesättningen ska öka borde man ta tillvara det avfall som
det ger. Idag är det ett missnöje från befolkningen när det sprids ut och
luktar. Gör man biogas av det tas lukten bort så det är ganska fantastiskt. Det är faktiskt döda djur som kommer att bli större problem på
Åland, men då kan man göra biogas av det.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Biogasen är en outnyttjad resurs och det skulle också vara
bra för Åland som helhet. När det inte blåser har vi biogas.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag vill återupprepa att det som komposteras idag avger
metangas och det är den absolut värsta klimatpåverkande gasen vi har.
Kan man ta tillvara på det så är det bra. Det är ofta så att man i stora
världen på välskötta soptippar eldar upp gasen genom rör för att få bort
gasen. Här tror vi att en kompostering gör en välgärning för miljön, men
tyvärr, tyvärr.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Ledamot Runar Karlsson kommer in på sin tid som trafikminister och om den bränslekostnadshöjning som har varit. Ledamoten
Karlsson arbetade väldigt mycket framåt under sin tid som trafikmi-
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nister, så då funderar jag för mig själv när jag läser tilläggsbudgeten och
det inte kommer någon form av prioriteringar utan det är ungefär
samma uppräkningar som det alltid har varit. Hur kommer det sig att
centergruppen inte med kraft har påverkat att det skulle komma in prioriteringar också?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det historiska har jag själv önskat att det tunga projektet
skulle ha varit i sin slutlinda och det skulle ha stått i det här dokumentet. Nu tror jag att man har klarerat ganska långt av skärgårdens problem. Tyvärr blev det inte så, man måste inse realismen, det finns inte
majoritet i lagtinget så det går inte att driva ett projekt vidare. Det är
klart, fru talman, att det optimala vore att vi borde ha en prioritering
bland de kanske tre största projekten, Vårdöbron, förkortning av Föglötrafiken och Kökar över Föglö, men jag upplever att man jobbar brett
och försöker jobba parallellt. Stupar det ena så stupar det andra också.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Prioriteringarna kommer fram och skärgårdsbefolkningen
blir att vänta och vänta på besluten, hur ska det bli? Det blir som något
slags svälta räv-lek. Ska skärgården få förtvina eller hur ska det sluta?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag tror lite som ltl Sundblom säger, man måste komma
fram med en prioritering så småningom och ta striden här sedan vad
man ska göra först. Det tror jag för annars kommer man inte längre.
Man höjer väl här ett varnande finger för den våldsamma kapitalinvestering som krävs, så det blir inte lätt, men det finns projekt som kan visa
att det betalar sig själv på ett eller annat sätt. På det sättet borde det
komma fram.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag vill inleda med att upprepa det som jag sade i en replik till
lantrådet om att det kanske mest positiva i den här tilläggsbudgeten är den
skrivning om tillväxt, som man har valt att föra in redan på första sidan. Tillväxt är någonting som vi behöver få till i det här samhället också. Det ger en
bild av hur ekonomin rullar på. Sedan återstår det att se hur dessa mål och
visioner kan omformuleras och hanteras i praktisk handling. Det är väl
någonting som vi säkert får återkomma till i kommande budgeter och i kommande lagförslag precis som mycket annat i det här.
Liberalerna vet också att ekonomin är ansträngd. Den är ansträngd i landskapet, kanske i viss mån i kommunerna, kanske dock inte lika mycket i
kommunerna som i landskapet. Den är synnerligen ansträngd i Europa, där
norra Europa har klarat sig något bättre. Den är ansträngd i USA, Japan,
t.o.m. i Kina enligt de senaste uppgifterna. Informationen därifrån är alltid
svår att analysera med tanke på deras statsskick.
Vi liberaler hade stora förväntningar på landskapsregeringen, med tanke
på tilläggsbudgeten. Landskapsregeringen valde själv att trissa upp förväntningarna väldigt starkt. Man döpte om tilläggsbudgeten till omställningsbud388

get redan i ett tidigt skede. Man sade att det mesta ska få svar i tilläggsbudgeten. Tyvärr blir vitsordet från liberalerna inte särdeles högt. Tilläggsbudgeten
är inte en stark produkt enligt oss. Alltför mycket återstår att hanteras i framtiden. I snart ett halvt år har landskapsregeringen, som jag antydde tidigare,
varit tyst, det har varit gravt tyst från landskapsregeringens korridor, man
har alltid hänvisat till att svaren kommer i tilläggsbudgeten. Omställningen
blev inställd, är ett populärt uttryck som vi nog tycker att passar rätt väl in på
detta dokument. Lite hyvlande sker det ju, man hyvlar med osthyveln och får
ner kostnaden i någon mån. Till de delar man gör ärliga försök i det kan vi
inte vara emot.
Jag anser att man måste spara i de offentliga utgifterna. De två stora frågorna, de som redan diskuterades i valrörelsen, det som diskuterades när den
nya majoriteten bildades, det som har varit de två stora samtalsämnen under
ett halvt år åtminstone, kanske ett år, är kortrutten och samhällsservicereformen. Där får vi inget svar överhuvudtaget i detta dokument.
Samhällsservicereformen, skrivningen här är exakt desamma som angavs i
regeringsprogrammet och som har angetts i debatten därefter. Man pekar på
ett system via tjänstemannaberedning först, sedan blir det en politisk behandling senare om det möjligen kan bli ett resultat någon gång i framtiden.
Inte några politiska besked ges av den här landskapsregeringen till den delen.
Kortrutt är samma sak, de projekt som nu sägs behandlas på bred front har
varit nämnda i tidigare budgeter, det finns inte några nyheter där. Man har
ändå valt att inte prioritera och välja var man ska börja, så det kommer att
vara oklart för lagtinget också våren 2012. Förmodligen får vi svar tidigaste
vid budgetbehandlingen årsskiftet 2012-2013. Som ni har noterat vill liberalerna påskynda denna process.
Jag vill påminna om det som liberalerna alltid har sagt, det står också i den
gula boken, budgeten för 2012, varje projekt måste vara föremål för beredning, det måste vara föremål för uppgörande av en affärsplan så att man kan
bedöma vilket projekt som betalar sig snabbast. Jag utgår från att landskapsregeringen kommer att ha detta med sig. Vi liberaler har ändå gjort en prioritering så att vi i en budgetmotion pekar på ett projekt som borde verkställas
omedelbart.
Såsom här tidigare har framkommit i form av liberalernas replikväxlingar
till presentationen anser vi att Katainen-Urpilainens skattehöjningar är den
största orsaken till den balansering som dessa siffror och tabeller visar att
kommer att ske.
Ser man som ett exempel på kostnadsbilden kan vi konstatera att för den
ram för 2013 som här anges, kommer konsumtionskostnaden att sjunka endast med en miljon euro från den bedömning som gjordes i en tidigare ram.
Det är inte särdeles stor förändring. Skatterna kommer dock att höjas nästa
år vilket ger en effekt om åtta miljoner euro för oss.
Tyvärr blir det så att den samlade bedömningen av detta blir att vad gäller
inbesparingar så är det i hög grad de sjuka och de studerande som får betala
kalaset.
Tilläggsbudgeten säger inte något svar på sossarnas vallöfte om tandvård
för alla. Det beklagar vi, vi tycker att den frågan är den som enskilt mest påverkade valrörelsen och också resultatet och förmodligen gav sossarna
lantrådsposten. Den frågan borde ha fått ett svar i den här tilläggsbudgeten,
som behandlar politiken som man avser att föra under hela mandatperioden.
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Förutom att det inte finns ett svar på tandvård för alla har sossarna i debatten sedan presentationen, valt att ta åt sig äran för att man införskaffar en
ambulerande tandvårdsvagn och med den ge en viss service åt skärgårdsungdomar, barn, skolelever, åldringar i skärgården och också åt äldre människor
på fasta Åland. Det här är ett beslut om förra regeringen och den förra ÅHSstyrelsen står bakom. Det som nu utlovas är någon form av allmän tandvård
till alla skärgårdsbor. Som skärgårdsbo känns det lite förklenande att skärgårdsbor ska bli föremål och allmän mottagare av någon sorts, ja jag kallar
det för allmosor av landskapsregeringen. Jag tror att det har uppfattats som
lite negativ.
Synar man förslaget närmare kan man konstatera att det inte är meningen
att tandvården ska bli avgiftsfri för skärgårdsborna, det är inte heller meningen att man ska få vårdas till alla de delar som man behöver i sin munhygien utan det har sagts i presentationen att den inledande kontrollen möjligen kan fås gjord i den ambulerande tandvårdsvagnen. Det här betraktar jag
och vi, som ett utspel för att på något vis lindra kritiken för övrigt. Tandvårdsfarsen borde och kräver ett ordentligt klargörande av lantrådet enligt
vår uppfattning. Vi tycker inte att vi har fått goda svar på det tidigare här
idag.
Fru talman! Tilläggsbudgeten och dess allmänna motivering är ordrik. Vi
betraktar den som en revidering av regeringsprogrammet. Vi väljer i debatten
att fokusera i första hand på tre områden där vi har avgett budgetmotioner.
För de övriga frågorna kommer vi att återkomma till landskapsregeringen
framöver i samband med budgeter för kommande år i samband med lagframställningar, vi avser att förändra den politik som förs. En allmän motivering
är som redskap någonting som anger en politisk färdriktning. I allmänna motiveringar tar man inte några konkreta beslut om någonting. Det gör man i
budgetmoment och lagar.
Vi har lämnat tre budgetmotioner. Mina kollegor kommer att redogöra för
innehållet i dem närmare, men jag vill här prata några ord om finansieringen
av dem. Sjukdomskostnadsavdraget, där kommer liberalerna att stå fast vid
det som vi sade i samband med budgeten för 2012. Vi vill att avdraget ska
vara kvar, vi anser att finansieringen av avdraget ska finnas i det som kallas
kommunpaketet så att kostnaden får tas av kommunerna. Däremot vill vi att
man går vidare med det som också sades i budgeten att en del av denna vinst
för landskapet, när man avslutar kompensationen, ska sättas på samarbetsunderstöd. Vi vill att man ändrar den lagen så att kommunerna verkligen
kommer till samarbete. Som sagt, ledamot Katrin Sjögren kommer att redogöra för innehållet närmare.
Indexjustering av studiestödet, också en budgetmotion från vår sida. Vi vill
inte att den s.k. omställningen ska leda till att de studerande får sämre förutsättningar för sina studier. Ledamoten Asumaa kommer att redogöra för det.
Vi vill inte heller att våra förslag ska leda till en ökad kostnadsbörda för
landskapet så därför har vi några förslag på inbesparingar som kunde ersätta
detta förslag. Studiestödet är en del av utbildningspolitiken. Vi vill göra en
prioritering som följer med förslaget. Vi anser att justeringen ska vara kvar,
men att man kan sluta med bidragsgivningen till de två bildningsförbund
som finns på Åland. 80 000 euro per år är kostnadseffekten för det. Vi menar
att dessa bildningsförbund har kommit till vägs ände i ett modernt utbildningserbjudande, vi menar att man kan avstå från detta. Vad gäller arbetar390

nas bildningsförbund finns det också från vår sida en farhåga om att det förbundet är lite för nära kopplat till lantrådspartiet på Åland. Som exempel kan
man notera att på senaste stämma då det valdes en ny styrelse för Arbetarnas
bildningsförbund, valde lantrådet att vara ordförande. 80 000 euro inbesparing där alltså.
Tidningen Jägaren kan härefter finansieras av jägarna själva. Det skulle ge
30 000 euro. Vi har inte den exakta siffran på hur mycket indexjusteringen
betyder. Krävs det mera kan vi komma med ytterligare förslag.
Kortrutt är följande motion. Den kommer ledamoten Sundblom att presentera. Där menar vi att med den når vi självklara inbesparingar på sikt.
Så till själva tilläggsbudgeten, det som sker 2012. Vi kan notera att landskapsregeringen föreslår kostnadsökningar på ca 1,6 miljoner i sådana kostnader som inte är förutbestämda om vi säger så. Det finns ytterligare en kostnad om 2,76 miljoner för inköp av aktier i Kraftnät Åland, men det kan
knappast belasta den här regeringen. 1,6 miljoner och därutöver. Inbesparingar endast 42 000 euro. Totalt sett en relativt kraftig kostnadsökning för
2012. Det här balanseras med en ökad skattegottgörelse, men framför allt av
en överföring från 2011 om sju miljoner, vilket torde härröra sig från ett återkrav på Ålands Industrihus av ungefär samma belopp. Den här frågan har
diskuterats förut i finansutskottet, men jag bedömer den som så väsentlig att
finansutskottet igen för diskussioner om hur detta återkrav verkställs. Utskottet konstaterade vid senaste behandlingen att räntorna som löper på det
här kravet inte är oväsentliga. Vi menar att lagtinget och allmänheten behöver få reda på vad som sker.
Sedan ett enda enskilt budgetmoment därutöver. Budgetmomentet
43.40.75 250 000 för naturbruksskolan för att göra detta utrymme till kontorslokaler. Målsättningen att kunna använda lokalerna stöder vi, men vi vill
veta vad dessa lokaler ska användas till. Inte ska några 250 000 euro satsas
på byggnader.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Den här domedagsretoriken om att regeringen inte sparar
tillräckligt och att utgifterna ökar har vi hört från flera liberala ledamöter med ledamot Perämaa i spetsen. Jag undrar då, eftersom i de motioner som har lagts fram kommer det en konstruktiv tanke kring en av
motionerna, men i övrigt kvarstår sjukdomskostnadsavdraget, finansieringen från landskapsregeringen i det här förslaget. Det hänger inte ihop
för mig att man talar om att hålla nere utgifterna från liberalerna, men
samtidigt pekar motionerna på att det är kostnadsdrivande, alla de förslag som kommer från liberalerna. Hur hänger det här ihop?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Indexjusteringen av studiestödet gav vi i andra förslag som
ska motsvara indexjusteringen, åtminstone över år. Det torde det göra.
Sjukdomskostnadsavdraget överför vi och det har vi sagt i grundbudgeten, kostnaden på kommunerna genom att kompensationen för avdragen ska försvinna. För landskapet som helhet har det ingen negativ budgeteffekt speciellt som vicelantrådet sa att man tänker bibehålla ett
samarbetsunderstöd i kommande budgeter, så det är fullständigt kostnadsneutralt för landskapet. Åtminstone på sikt hade det förslag som
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stod i budgeten 2012 gett en viss kostnadsverkan redan 2012, det som
föreslås i tilläggsbudgeten så ger effekt först 2013.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Ltl Perämaa berör samhällsservicereformen och säger att
det inte finns något nytt i tilläggsbudgeten. Vad som är nytt under den
här regeringens tid och särskilt i den här budgeten är att det som har varit väldigt abstrakt och svårgreppbart nu konkretiseras. Arbetet är
igångsatt. Det finns en arbetsgrupp som ska vara färdig sista april, sedan
ska det tas fram ett till alternativ från en extern resurs. Därefter ska det
utvärderas och sedan kommer det här att ges till en parlamentarisk
kommitté. Under den här processen kommer kommunerna att vara remissinstans. Väldigt konkret angiven process i budgeten.
Det här är ingenting som ska dikteras av en majoritet i lagtinget, det
här är någonting som man måste ha enhällighet kring och delaktighet i.
Det kommer att bli så när man jobbar på det här sättet. Liberalernas input och idéer kommer också att tas tillvara i den här processen, som det
nu är upplagt. Det här är en felaktig kritik. Nu har man tagit tag i det här
och påbörjat det, kavlat upp ärmarna och börjat arbeta med det här.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! I regeringsprogrammet och redan i valrörelsen sade man
från alla partier, också vi, att samhällsreformen, som det då hette den
blev senare döpt till samhällsservicereformen, skulle vi jobba med. Jag
säger inte att landskapsregeringen inte har lagt upp arbetssättet, det har
man gjort, man börjar med en tjänstemannagrupp som ska jobba med
förslag, tre stycken, men det som lite förvånar är att landskapsregeringen inte har tagit politisk ställning till någonting ännu. Det normala när
en landskapsregering börjar med ett arbete är att man ger en viss politisk vägledning. Det finns ingen förändring i tilläggsbudgeten i förhållande till regeringsprogrammet och ett halvt år har gått.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Arbetet ska baseras på fakta och vetenskap och det är den
basen som nu tas fram. Inte skulle det fungera om landskapsregeringen
redan nu dikterade hur reformen skulle utformas. Då skulle man köra
över den parlamentariska kommittén, kommunerna och alla medborgare som engagerar sig i det här. Därför måste man ta fram fakta för att
ha en bas att stå på och göra ÅSUB-beräkningarna. Sedan kan vi välja
från det smörgåsbordet, i det här fallet i den parlamentariska kommittén tillsammans med kommuner och också medborgare som vill engagera sig. Det är så arbetet ska göras och det vore fel att i det här skedet
komma med ett majoritetsbeslut att så här ska vi göra. Däremot har alla
partier sina uppfattningar, som man kommer att torgföra i den parlamentariska kommittén. Där kommer det att bli en intensiv debatt där
man får byta åsikter mot varandra, men på basen av fakta och vetenskapliga modeller som den här gruppen och den externa resursen har
tagit fram.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Fakta är alltid bra. Min kollega i lagtingsgruppen, dåvarande socialministern, tog fram ett väldigt bra underlag, som säkert
kommer att ligga delvis till grund för det fortsatta arbetet. Man kan, fru
talman, måla upp det som ledamoten Sundman gjorde här att det är så
demokratiskt, alla är med och alla kommer att få vara med, men vill
man vara lite misstänksam kan man också ana att man döljer politiska
bekymmer och frånvaro av politiskt ställningstagande, när man kommer
med ett sådant här förfarande. Vi menar att om man överhuvudtaget ska
komma någonstans i den här frågan under den här mandatperioden behöver landskapsregeringen ta ställning. Vi vet att ni har väldigt olika
åsikter.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag upplever att det finns en otrolig medvetenhet ute bland
våra medborgare och ute bland förtroendevalda i kommunerna. Landskapsregeringen har mött den medvetenheten med kraft och tagit tag i
frågan redan efter en månad när vi hade tillträtt. Det här året är indelat i
olika faser för hur arbetet ska framskrida i nära samarbete med mig. Jag
går på möten när det uppstår frågor som är av politisk natur, jag kommer att delta i deras arbetsgruppsmöte i morgon för att besvara en femsex olika frågor, som är av politisk natur och som de vill ha vägledning i.
Det lever inte sitt eget liv utan det finns en politisk målsättning i det här
arbetet.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag och vi har inte den minsta tveksamhet till förmågan att
arbeta med vilka frågor som helst som finns hos landskapsförvaltningen.
Det finns många goda tjänstemän som har oerhört höga kvaliteter i det
här huset eller om man kallar det för grannhuset. Det som minister
Lindholm säger här är exakt samma sak som vi kunde diskutera och få
oss till godo under behandlingen av regeringsprogrammet. Varför leder
inte den politiska diskussionen vidare så att ett ställningstagande politiskt av landskapsregeringen kunde ligga till grund för det fortsatta arbetet? Inte är det väl ändå så att minister Lindholm ensam ger politisk
vägledning åt arbetsgruppen, nog torde väl hela landskapsregeringen
höra diskussionen.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Den här landskapsregeringen arbetar gemensamt och vi för
diskussionerna gemensamt, sedan är det min uppgift att ta ansvaret
gentemot arbetsgruppen och att man blir färdig med sitt arbete. De har
väldigt höga ambitioner så jag tvivlar inte en sekund på att det kommer
att göras. Jag tror inte på den modellen att man sätter ner foten redan
innan arbetet inleds genom att säga så här kommer det här arbetet att
sluta, den här visionen ska leda till det här arbetets slutarbete. Det gäller
att ha en stor delaktighet att man har öppenhet mot alla som kommer
att beröras, dvs. alla oss, alla människor på Åland kommer att beröras
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av reformarbetet. Därför är det viktigt att alla känner en stor delaktighet
och gemensamt arbetar fram en modell som man tycker att är lämplig.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Givetvis måste ett visst mått av allt detta som minister
Lindholm här vältaligt beskriver finnas, det måste finnas en beredning
av frågor också, men en politisk landskapsregering är just det, en politisk landskapsregering och då måste det finnas utrymme att också politiskt ge åsikter under arbetets gång. I regeringsprogrammet beskrev
man ett arbetssätt med tjänstemän och sedan så småningom en parlamentarisk kommitté. Man säger samma sak i den här omställningsbudgeten, som skulle ge svar på de svåra frågorna, men man har inte gett en
politisk åsikt. Därutöver ska förmodligen, som det har uppfattats, minister Lindholm själv inte sitta på sin post mer än två år och sedan ska
det ske ett byte. Då anar vi att frågan kanske startar på nytt igen, om två
år.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack fru talman! Tack ledamot Perämaa för den socialdemokratiska oro
som ledamot Perämaa verkar ha. Liberalerna fortsätter, som man tidigare gjorde under den förra mandatperioden, med att mer koncentrera
sig på vad socialdemokraterna gör än vad man själv gjorde. Därför
hände det kanske inte så mycket i den regeringen heller. Jag skulle rekommendera ledamot Mats Perämaa att titta sig själv mer i spegeln och
fundera på vad de gjorde.
Tillbaka till kortrutten och ledamot Perämaas anförande där. Nu menar man att det inte är någon prioritering, men tidigare finansministern,
hur är det med utredningarna över övergripande ekonomiska kalkyler
för de olika prioriteringarna? De måste väl vara gjorda av förra regeringen eller hur är det tänkt? Vi måste väl ha något sådant när vi tar beslutet om prioriteringarna.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vad som gjordes av liberalerna under den förra perioden?
Vi fick ta allvarliga beslut i mycket svåra tider när inkomsterna föll väldigt kraftigt. På ett år minskades antalet tjänster med ca 70 och det står
tydligt i tjänstetablån. Det står också i den tilläggsbudget som levererades av den majoritet som ledamot Winé representerar.
Vad gäller kortrutt så lät landskapsregeringen under dåvarande trafikminister Veronica Thörnroos’ ledning leverera ett kortruttsmeddelande med en massa projekt som diskuterades i lagtinget. Efter det
finns det budgetmedel och också projekt nämnda i den gula boken om
vad som kunde verkställas, men då fanns det inte affärsplaner som det
sades i budgeten. Den här tilläggsbudgeten tar inte minsta lilla steg
framåt. Alla kommande projekt är ofinansierade också.
Ltl Göte Winé, replik

Tack fru talman! Jag kan förstå att man bör titta lite, den snömos som
jag fick i replik här kan man inte ta något beslut på. Kanske det måste
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komma lite mer konkreta saker att gå in på. Det var mycket om att socialdemokraterna har tagit åt sig äran med tandläkarvagnen. Har vi faktiskt gjort det? Vi har en minister på den platsen och då är det självklart
att man säger vad som händer inom avdelningen. Det är lite väl mycket
broderier från ledamot Perämaas sida. Att kalla det utspel från sossarna
här om tandvårdsreformen, är mest bara att koncentrera sig på vad vi
ska göra och inte göra. Däremot beklagar sig ledamot Perämaa över
tandvården, att det inte har hänt något på fem månader, men under de
förra fyra åren fick jag inte heller mer pengar i plånboken
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Kanske ledamoten Winé inte fick det, men däremot införde
vi ett system som gav mera pengar i plånboken för de äldre med de allra
svagaste inkomsterna, ett budgetanslag om 800 000 euro. Sedan gick
det över till ett garantipensionssystem på rikssidan, eftersom de har behörigheten. Vi tog ett aktivt steg för att ge mer pengar i plånboken för
invånarna, till skillnad från det parti som ledamoten Winé representerar, som inte riktigt ger anledning att man ska kunna tycka att de har
motsvarat vallöftet om allmän tandvård som man har gett.
Kortrutten, några ord om den. Vi ger ett väldigt konkret förslag om
vilket projekt man ska börja med, eftersom vi bedömer att det projektet
betalar sig väldigt fort.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Ledamot Perämaa raljerar kring tandvården och socialdemokraternas engagemang där. Det har varit och är alltid en viktig fråga
för oss. Jag vill påminna ltl Perämaa om att regeringen har suttit i fem
månader och att man har för avsikt att successivt genomföra tandvårdsreformen utifrån de ekonomiska förutsättningarna. Konkret, ledamot
Perämaa, har det inneburit att man har börjat med skärgården. I motsats till ledamot Perämaas anförande, där han ansåg att det var förklenande osv. som skärgårdsbo att motta allmän tandvård, har vi läst i lokaltidningarna att kommundirektörer från andra skärgårdskommuner
har uppskattat den servicen.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det stämmer, det får snarast stå som min personliga åsikt
gällande tandvårdsprojektet i skärgården. Jag anklagar inte socialdemokraterna för att de inte har varit engagerade i tandvårdsfrågan under
valrörelsen, men engagemanget är inte riktig detsamma numera. Det
finns anledning för ledamot Beijar att förklara uttrycket ”om det finns
ekonomiskt utrymme så kommer man att genomföra mera av reformen”. Finns det pengar för tandvårdsreformen i de utgiftsramar som
finns i tilläggsbudgeten eller finns det inte? Ledamoten Beijar kan samtidigt passa på och berätta vad den här skärgårdsminireformen kan tänkas kosta.
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Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag vill påminna ltl Perämaa om att vi sitter med i en samlingsregering och då gäller det att ge och ta. Det är klart att socialdemokraterna omedelbart skulle vilja införa allmän tandvård för alla. Sakta
men säkert jobbar vi med den här frågan. Vi har nått ett bra resultat
med början i skärgården och nu fortsätter det arbetet.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Problemet är att retoriken inte motsvarar de väldigt tydliga
löften man gav. För den vanliga invånaren uppfattas det här som ett valtrick och en valbluff för att uppnå de positioner som man uppenbarligen
också har nått. För den delen får man gratulera socialdemokraterna för
en viss politisk skicklighet, men nog borde man kunna förklara lite
bättre vad detta ska leda till. Det gör man inte i den här tilläggsbudgeten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Ledamot Perämaa känner sig obekväm med tanken att som
skärgårdsbo behöva besöka den ambulerande enhet som ska börja med
allmän tandvård i skärgården. Det behöver ledamot Perämaa inte göra.
Det är nämligen valfrihet. Man kan som skärgårdsbo gå till sin privata
tandläkare någon annanstans eller till den här husbilen som ÅHS planerar att köpa in. Den enhet som ska köpas in är fullt utrustad, där kan alla
åtgärder göras, som man också kan göra i Mariehamn. Problemet är
bara att vi inte har den fullt finansierad ännu och det återstår att göra.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det hördes dåligt, eller om det är brister i min hörsel, det
senast som ministern sade var att någonting inte var fullt finansierat
ännu. Jag uppfattade inte vad det var. Kanske ministern ändå kan säga
vad minireformen ute i skärgården kostar, den minireform som inte är
till för att göra alla ingrepp som jag har förstått det utifrån vicelantrådets presentation. Vicelantrådet sade att grundkontrollen kan man få utförd i den ambulerande vagnen, men behöver det vidtas ytterligare åtgärder med anledning av den kontrollen får man vända sig till det utbud
som finns i staden. Det är helt klart att här behöver utskottet fördjupa
sig i det här och ta reda på vad kostnaderna är, finns de här ramarna och
vad är det egentligen som utlovas och vad är det som ska ske.
Minister Carina Aaltonen, replik

Talman! Ja, sedan talade tidigare finansministern om gratis tandvård.
Jag undrar om det är så att liberalerna inte känner till att det finns en
ÅHS avgiftstaxa där också tandvården finns med. Jag kan garantera att
ÅHS tandvården inte har varit gratis under den tiden ledamot Perämaa
var finansminister och den är inte heller gratis idag. Där tas ut avgifter.
Att liberalerna återupprepar att det skulle handla om gratis tandvård i
skärgården och att det inte finns finansiering tycker jag är ett lite olyckligt uttalande. Det stämmer överhuvudtaget inte.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Förutom att det är fel på min hörsel måste jag uttrycka mig
otydligt. Jag sade att besök i den ambulerande tandvårdsvagnen inte
kommer att vara gratis utan det är precis som så att ÅHS normala avgifter kommer att belasta besökarna. Det här framgick inte i landskapsregeringens presentation, som jag uppfattade det i varje fall, i det här utspelet om minitandvårdsreformen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Fru talman! Det är intressant och givande att diskutera kortruttsprojektet, speciellt med före detta finansminister Mats Perämaa, som
mycket väl vet hur processen kring så här stora infrastrukturella satsningar går till. Däremot tycker jag också kanske att ledamoten här i lagtinget kunde tillstå att supporten från dåvarande finansministerns sida
med att ta fram ekonomiska kalkyler nog måste betraktas som svag,
kanske till och med bristfällig. Med det vill jag avslutningsvis säga att,
jag citerar nu ledamoten: ”Vi bedömer att det projektet betalar sig”. Av
förekommen anledning är fokus riktad mot Föglö. Det brukar vara så
när liberalerna har sitt anförande. Vi bedömer att projektet betalar sig.
Landskapsregeringen ”tror” inte vilka projekt som betalar sig, utan vi
avvaktar tills vi har fakta som kan ligga som grund.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det lilla nålsticket om vad som skedde under förra mandatperioden kan besvaras med detta: Vi och jag anser att trafikavdelningen
måste ha den kompetensen att man själv kan göra affärsplaner, göra
kostnadsberäkningar, beräkningar på driftskostnadsinbesparingar på de
projekt som man avser att förverkliga eller föreslå för förverkligandet.
Det är självklart en sak för trafikavdelningen, med assistens om så behövs. Vad gäller att vi ”tror” att det betalar sig är självklart på grund av
att vi inte har beredningsverktyg eller på samma sätt som landskapsregeringen har, men vi vet att det går två färjor parallellt med Föglö ända
till Kökar alla dagar, som kostar dryga två miljoner. Kan man förkorta
de rutterna avsevärt så måste det finnas hundratusentals euro, eller
kanske till och med miljoner att spara.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack talman! Jo, vi vet att det går två färjor parallellt till Kumlinge också
så där finns också en möjlighet att spara som jag ser det. Vad gäller
kortruttsinvesteringarna så tror jag precis som ledamot Perämaa, där är
vi helt ense att det är de ekonomiska kalkylerna som ska ligga till grund.
På basen av det arbetar vi vidare, men det är viktigt, det poängterar jag.
Det är väldigt viktigt att vi ser till hela den åländska skärgården och inte
fastnar i någon bypolitik. De här projekten är för viktiga. Det känns som
om den södra skärgården inte har någon talestämma här inne eller någon röst. Det stämmer och därför måste vi alla ta ett ansvar för hela
Åland och hela skärgården.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det känns nästan inte meningsfullt att diskutera den här
frågan med infrastrukturministern för det ges nålstick som inte gagnar
debatten. Jag bedömer att det inte leder framåt. Vill man leta efter var
det går parallellfärjor kan man också konstatera att det går parallellfärjor mellan Lappo och Torsholma i norra skärgården, men jag tycker inte
att vi ska föra diskussionen så som infrastrukturministern väljer att föra
den. Vi måste satsa på kortrutt, spara i driftsutgifterna. Liberalerna ger
ett konkret förslag, landskapsregeringen har inte konkretiserat någonting i detta dokument.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Fru talman! Ledamot Perämaa attackerar socialdemokraternas valframgång och påstår att det är ett av våra vallöften som skulle ha gett oss
lantrådsposten. Så enkelt vinner man inte val, ledamot Perämaa. Jag vill
påminna om att socialdemokraterna med tydlig, realistisk och ekonomisk politik har vunnit många av liberalernas röster. Jag vill citera
Europeiska centralbankens ledare den 15 mars 2012: ”För att på sikt
skapa gynnsamma förhållanden för hållbar tillväxt och öka förtroendet och konkurrenskraften, understryker ECB-rådet det akuta behovet
att ytterligare ansträngningar från regeringarnas sida för att återställa sunda offentliga finanser och genomföra strukturella reformprogram”. Är det inte just detta vad vår regering har gjort idag med den
här omställningsbudgeten.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Till en del kan jag hålla med ledamot Kemetter, det räckte
inte enbart med ett löfte om tandvårdsreform och tandvård för alla, det
krävdes också ett centerparti för att socialdemokraterna skulle få
lantrådsposten. Till den delen är vi överens. De allmänna målsättningarna om att stabilisera den europeiska ekonomin som här ges uttryck för
stöder vi. Liberalerna har i majoritetsposition visat att vi tar ansvar för
ekonomin. Om någon vill studera de stenografiska protokollen från den
tiden vill jag minnas att socialdemokraterna väldigt ofta pratade om att
vi ska stimulera oss ur krisen istället för att göra inbesparingar överhuvudtaget. Allt det här finns att läsa.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack fru talman! Ändå börjar ledamoten sitt anförande med att beskriva
en ekonomisk situation i Europa som alarmerande. Det är lite ansvarslöst av liberalerna att konstant ropa på vargen och sedan påstå att socialdemokraterna inte tar sitt ansvar, eller är det som min kollega Fogelström brukar säga att man måste även vara beredd på att månen kan
falla ner.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag tror inte att vi liberaler är allena om att lyfta ett varningens pekfinger för den situation som råder i Europa fortfarande, i
USA, Japan och Kina för den delen. Europeiska centralbanken, som här
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nämndes i den första repliken, har sedan årsskiftet lånat ut pengar,
skapade med sedelpress, på över 1 000 miljarder euro för att stimulera
ekonomin, som man sade, för att finansiera de finansiella strukturerna
så att krisen inte skulle utlösas, men fortfarande gjordes det med bara
lånade pengar. Någon grundläggande reparation av systemet och ekonomin har inte ännu skett.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Alla de åtgärder som föreslås här som är av minskande karaktär i förslaget till omställningsbudget, är sådant som svider, även de
förslagen som gäller inte en sänkning utan en frysning av studiestödet.
Går vi tillbaka i historien har studiestödet varit fruset på det sättet under
många, många år. När vi har försökt göra någon rimlighetsbedömning
på var man kan gå in och fundera på var man kan göra besparingar, blev
det här ett område där vi fastnade för här kan man göra någonting. Det
stöd vi ger till våra studerande är i förhållande till de omkringliggande
regionerna väldigt bra, skillnaden är 10 procent i stöd och 20 procent i
lån om vi jämför med Finland, jämför vi med Sverige ser det helt annorlunda ut. Jag är ändå tacksam för förslag på hur man kunde göra
andra prioriteringar. Det är också någonting man måste fundera kring.
Jag kan säga att vad gäller bildningsförbunden har vi inräknat att de
pengarna inte finns kvar som en kostnadspost i landskapets budget.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är intressant och trevligt ändå att de förslag som liberalerna lägger fram, åtminstone delvis, faller ministern på läppen. Det
känns som ett speciellt sätt att överföra finansieringar på de förbunden
genom att göra det med PAF-medel. Det är ett förslag som vi måste diskutera lite närmare. Hur ser utbildnings- och kulturministern rent utbildningspolitiskt på det förslag som vi ger med jämförelse med bildningsförbunden och de studerandes möjlighet att finansiera sin utbildning?
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! I regeringsprogrammet finns en tydlig skrivning att man
ska se över hur stödet till bildningsförbunden ska se ut framöver. Vi är
inte klara på långt när hur det ska se ut ännu, men nu är det tydligt sagt
från vår sida i den planering som görs i den kommande budgeten att
man för över den från en budgetpost till en finansiering via PAF-medel.
Det betyder att det här på samma sätt som de övriga som åtnjuter PAFmedel, visar på att den verksamhet man bedriver görs på ett korrekt
sätt. För att finansiera hela den extra kostnad som en fortsatt indexjustering skulle göra krävs 220 000 euro. 80 000 var redan inplockad,
30 000 för Jägaren är någonting som jag för egen del inte har något som
helst problem att fundera kring, men det saknas med andra ord för att
nå finansieringen som liberalerna vill komma fram till, ungefär 100 000
euro åtminstone.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Man måste fundera på, det var vicelantrådet också inne på,
vad man ska använda PAF-pengar till överhuvudtaget. Det kan hända
att jag inte kommer på precis allting som man finansierar med spelpengar i dagens läge, men att vuxenutbildningen skulle ske via det
finansieringssystemet känns lite främmande. Då har vi Medis där som
följande steg i så fall också. Jag ser att utbildningsministern nickar. Tydligen är det meningen att PAF ska finansiera väldigt mycket framöver.
Den situationen får vi återkomma till, den diskussionen borde föras i finansutskottet också. I budgeten för 2011 fanns det 68 000, om jag
minns rätt, för indexjusteringen, 220 000 år 2012, men jag tror inte att
indexet kan vara fyra procent alla år. Jag förmodar att det kan vara något lägre vissa år.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för år
2012 eller omställningsbudgeten som vi vill benämna den, är ett imponerande dokument där landskapsregeringen tagit ett fast grepp om de stora frågorna, arbetat snabbt, genomtänkt och enhälligt. Budgeten utgår från en
budget i balans år 2014 och överskott år 2015. Det visar tydligt att regeringen
Gunell tagit kontroll över ekonomin.
Budgetförslaget andas förändringsarbete inom landskapsförvaltningen,
budgetstrukturen ändras, nytt ekonomisystem och en gemensam elektronisk
agenda skapas för det offentliga Åland. Detta förbättrar transparensen och
möjligheten att utöva kontroll och ta ansvar för ekonomin. Samhällsservicereformen har igångsatts och under 2012 tas nödvändigt utredningsmaterial
fram för att ett politiskt ställningstagande skall bli möjligt.
Självstyrelsens utveckling har en väl utstakad färdriktning. En blandad
kommitté tillsätts 2013 för att utarbeta en ny självstyrelselag till 2022 i samband med självstyrelsens 100 års jubileum. Diskussioner pågår om ändringar
i avräkningsbeloppet.
Socialdemokraterna stöder det nödvändiga förändringsarbetet som regeringen Gunell inleder med omställningsbudgeten. Den ger hopp om att viktiga förändringar kommer att ske. Förändringar som är nödvändiga för att
trygga ålänningarnas framtida välfärd, regional rättvisa samt en hållbar utveckling.
Fru talman! Förändringsarbetet kommer att föra med sig många konkreta
förbättringar bl.a. effektivare och en mer rättssäker förvaltning, t.ex. hälsooch sjukvården, polisen, skärgårdstrafiken, garantilag för servicenivåerna
inom socialtjänsten och utarbetande av en äldreomsorgslag.
Skattepengar ska användas i högre grad för vård, skola och omsorg. Genom bl.a. förändrat bidragssystem till näringslivet och jordbrukets EUfinansiering minskar åländska skattepengar från 70 procent till 65 procent
helt i enlighet med socialdemokraternas tidigare politik under förra mandatperioden, som omfattade bl.a. bidragsreform och att stöd och stödobjekt
minskar till näringslivet.
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Regional rättvisa, skärgården behöver akut politiskt stöd för att inte helt
tyna bort. P.g.a. stigande bränslekostnader kommer kommunikationerna att
minska något. För att inte tryggheten ska minska i skärgården gör regeringen
helt rätt när man inleder tandvårdsreformen genom att först införa allmän
tandvård i skärgården. Dessutom måste akutsjukvården förbättras om förbindelserna blir sämre. Med det menar vi socialdemokrater att första hjälp
måste finnas i alla skärgårdskommuner på natten mellan kl. 24.00 och 08.00
på morgonen. Skärgårdsbornas tillgång på hjälp vid akuta olycksfall och
sjukdom måste bli bättre.
Omställningen kommer, som alla stora förändringar, att föra med sig osäkerhet och oro. Alla kommer att tvingas till uppoffringar. Med alla menar jag
landskapets anställda, kommunerna och enskilda ålänningar. Landskapets
anställda ställs på stora krav. Nya arbetsuppgifter, krav på mera kompetens
och ökad prestationsförmåga. Vissa tjänster och funktioner dras in vilket innebär ökat ansvar och mera arbete för många som stannar kvar i organisationen. Förändringsarbetet måste därför ledas på ett fast och demokratiskt
sätt. De anställda ska få tydlig och klar information om vad som förväntas av
dem. Deras erfarenheter och kompetens ska tas tillvara och förändringsarbetet ska genomförs som demokratiska processer. Vi socialdemokrater har
den största respekt för landskapets anställda och hyser stor tilltro till att omställningen ska kunna genomföras snabbt och effektivt.
I det här sammanhanget önskar vi att regeringen i sin personalpolitik
överväger att förbättra personalens anställningsvillkor. Alltför många anställda har s.k. tillfälliga förordnanden och många har under åratal tjänat
landskapet utan att de fått fast anställning. Detta vill vi socialdemokrater
ändra på. Efter en viss tid som tillfälligt anställd bör anställningsförhållandet
övergå i fast anställning. Detta är särskilt viktigt om vi vill att personalen ska
göra sitt yttersta för en lyckad omställning. Om personalen känner sig trygg
ökar viljan att arbeta aktivt för förändringar. Under hot och otrygghet reagerar de anställda med rädsla och ovilja inför förändringar.
Fru talman! Kommunernas och landskapets gemensamma politiska och
ekonomiska ansvar förändras. Kommunerna befrias fr.o.m. 2013 från den s.k.
Gullåsenavgiften. För 2013 uppskattas den till tre miljoner. Detta beror framför allt på att Gullåsens verksamhet har förändrats och kommer ytterligare att
förändras.
Det vi kallar Gullåsen i vardagligt tal ändras till en specialsjukvårdsenhet
inom ÅHS, geriatri, åldrandets sjukdomar. Från att i stor utsträckning erbjudit långvård, eller ett särskilt boende för svårt sjuka, oftast äldre personer,
blir Gullåsen nu en geriatrisk klinik som kommer att ge äldre medicinsk behandling för sjukdomar som drabbar många vid växande ålder.
Behandlingen på den geriatriska kliniken blir effektiv, i många fall bara ett
par veckor. När den medicinska behandlingen är klar ska patienten flyttas till
sitt hem eller till ett särskilt kommunalt boende.
Detta är en stor och viktig reform som socialdemokraterna arbetat med sedan 1990-talet. Äldre ska inte bo på sjukhus. De ska bo i hemlika förhållanden och de ska som alla andra ålänningar få sin hälso- och sjukvård från
ÅHS. Om de inte kan ta sig till sjukhuset ska sjukvården komma hem till
dem.
ÅHS och regeringen Gunell har beslutat att delvis bygga nytt och delvis
bygga om det befintliga Gullåsen. Efter år av hopande och roende klarnar
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konturerna för detta viktiga byggprojekt. Det kommer att förbättra förutsättningarna för att bedriva en modern och effektiv behandling och vård vid den
nya geriatriska kliniken. Socialdemokraterna ser det inte som helt osannolikt
att bygget kommer igång redan nästa år.
Ålänningarna har under flera år kunnat göra avdrag i kommunalskatten
för arbetsresor, studielån och sjukdomskostnader. Landskapet har sedan
kompenserat dessa kommunala avdrag. Det har betytt att kommunernas
ekonomi inte försämrats av dessa avdrag.
Den förra regeringen, ledd av liberaler och centern, drev igenom i sin budget för 2012 att landskapet inte längre ska finansiera dessa kommunala avdrag. Konsekvenserna av ett sådant förslag är att kommunernas ekonomi påverkas, skattebasen minskar. För att balansera en sådan försämring av kommunernas ekonomi tvingas kommunerna antingen till nedskärningar eller till
skattehöjningar.
Den sittande regeringen modifierar den förra regeringens förslag genom
att på ett sätt som säkert många uppfattar som socialt tvivelaktigt. Förslaget
att slopa det kommunala sjukdomskostnadsavdraget påverkar många. Det
påverkar mest dem som har råd att köpa dyra hälso- och sjukvårdskostnader
för att sedan dra av dem i kommunalbeskattningen.
Vi socialdemokrater tycker inte att det är rättvis skattepolitik om alla i
kommunen via skattesedeln ska ersätta de dyra sjukdomskostnader som de
som har råd att köpa dyra tjänster får dra av. I praktiken betyder det bland
annat att den som har små pensionsinkomster ska betala högavlönades privata sjukdomskostnader utan begränsningar. Eftersom avdraget inte har något tak kan det få oanade följder för kommunens ekonomi.
Istället bör kommunerna stärka sin ekonomi för att klara de framtida
äldreomsorgskostnaderna. Enligt regeringens omställningsbudget ökar
kommunernas utgifter för äldreomsorgen från 55 miljoner år 2009 till 171
miljoner 2030, dvs. mer än tre gånger. Kommunerna måste skapa ett ekonomiskt utrymme på ca 116 miljoner euro för att klara servicen de närmaste 18
åren för de äldre. Därefter minskar årskullarna och kostnaderna väntas i alla
fall inte öka.
Att sjukdomskostnadsavdraget försvinner kommer givetvis att ha följder
också för andra än de som har råd att köpa hälso- och sjukvård. Regeringen
kommer att närmare analysera dessa konsekvenser och om det finns skäl
kommer andra åtgärder att vidtas så att inte någon ålänning drabbas på ett
orättvist sätt. Principen måste vara den att alla som behöver sjukvård ska få
den vård de behöver utan att pengarna lägger hinder i vägen.
Att uppnå detta mål är ett gemensamt ansvar på landskapsnivå, inte på
kommunal nivå. För socialdemokraterna ska sjukvård erbjudas alla enligt behov vilket ÅHS ska ansvara för. Avgifterna ska vara låga och sjukvården ska
finansieras i huvudsak gemensamt med skattemedel. Låga avgifter och ett
fungerande högkostnadsskydd garanterar alla tillgång till vård enligt behov.
Höga avgifter och skatteavdrag för sjukkostnader är fördelningspolitiskt
mindre rättvist. En sådan politik gynnar dem som har högre inkomster och
som kan köpa sig dyra hälso- och sjukvårdskostnader.
Fru talman! Socialdemokraterna stöder regeringen Gunells förslag till omställningsbudget. Ett stort och genomgripande förändringsarbete återstår. Att
få budgeten i balans är det viktigaste målet. En budget i balans är nödvändig
för att trygga välfärden och möta den åldrande befolkningens behov av ser402

vice och stöd. Vi tar mer än gärna vårt ansvar för att skapa ett äldreparadis på
Åland. Alla ska ha bästa tänkbara förutsättningar för att gott och tryggt liv på
Åland.
Enligt EUs senaste bedömningar är Åland den tionde rikaste regionen
inom EU. Det betyder att vi har resurser och möjligheter att möta framtiden
bättre än de flesta i EU, men det krävs att vi tänker längre än denna mandatperiod, att vi bryr oss mer, inte mindre, om varandra, att vi arbetar hårt och
vågar ta de förändringsbeslut idag som behövs för att trygga morgondagens
välfärdssamhälle. Tack fru talman!
Vtm Viveka Eriksson, replik

Fru talman! Ledamot Beijar säger att socialdemokraterna arbetar för
låga avgifter i ÅHS, men samtidigt säger man i budgeten att ÅHSavgifterna ska höjas. Där ber jag om ett förtydligande.
Sedan vill jag också höra lite mer om den allmänna tandvården i
skärgården och vad den egentligen innebär för människorna i skärgården. Med en allmän tandvård, får man tänderna omskötta, men har man
funderat på hur jämlikhetsaspekten är gentemot andra folkgrupper i det
åländska samhället? Kommer det här att hålla för en granskning av diskrimineringsombudsmannen. Framför allt, när man talar om en allmän
tandvård ger man inte då sken av att nu ska skärgårdsborna få tänderna
omskötta, men så verkar det inte riktigt vara.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Det är ett synnerligen märkligt påstående att man ska
blanda in diskrimineringsombudsmannen när man talar om att man ska
införa en allmän tandvård i skärgården. Det är i början av en tandvårdsprocess och det är viktigt då att de personer som bor i skärgården ska
erbjudas det. Sedan är det upp till var och en om de vill anlita den eller
inte. Allmän tandvård är viktig och framför allt är det inte såsom det har
framstått, att det skulle vara gratis tandvård. Där följer man också avgifterna, därom råder inget tvivel. Det är bra, det sade jag i en tidigare replik till ledamot Perämaa, att man påbörjar processen och då är det bra
att man börjar i skärgården.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag uppfattar att man målar upp det här med allmän tandvård
på ett sådant sätt att människor tror att man ska få tänderna omskötta i
princip gratis. Så har det framstått. Därför ställer jag frågan vad socialdemokraterna menar med allmän tandvård i förhållande till skärgårdsborna? Sedan är det inte så konstigt att peka på jämlikhetsaspekten.
Olika befolkningsgrupper borde behandlas lika oberoende var man bor.
Jag kan förstå om man vill gå vidare på den processen som inleddes under den förra perioden, att utöka ÅHS tandvård till flera befolkningsgrupper, men att ta skärgårdsborna som enda befolkningsgrupp låter
mycket märkligt.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Det är förvånande att allmän tandvård väcker så starka
känslor hos liberalerna. Det är en serviceform vilken som helst när det
gäller den generella välfärden. Precis som när man går till hälsocen-
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tralen eller till sjukhuset så ska man också kunna få tandvård enligt
motsvarande villkor. Socialdemokraterna har aldrig i något sammanhang sagt att denna allmänna tandvård skulle vara gratis. Några sådana
påståenden ska man inte komma med. Där följer man också en fastställd
taxa.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Jag tänkte också på tandvården och jag ska fatta mig väldigt
kort. I finansutskottet under den senaste perioden fick vi kasta mycket
information om den här biten. Vi kan det här nu med vagnen. Allmän
tandvård för skärgården är överreklamerad för det är begränsat till vilka
åtgärder som kan utföras. Det är endast enklare åtgärder enligt de uppgifter som vi fick under den senaste perioden.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! När det gäller tandvård är det den grundläggande tandvården som ges. Det är precis motsvarande som när det gäller övrig hälsooch sjukvård. När man ska ha någon form av specialistvård måste man
vända sig till någon annan. Det är samma sak när det gäller den allmänna tandvården. Varför försöka förminska arbetet att få de åländska
tänderna ännu bättre än vad de är idag och möjliggöra för de personer
som idag har svårt ekonomiskt att gå till tandläkaren? Det är lite märkligt av liberalerna. Här försöker man få ut den grundläggande tandvårdsservicen till alla ålänningar och framför allt för dem som inte har
råd.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Jag delar inte den uppfattningen som socialdemokraterna
anför att sjukdomskostnadsavdraget bara skulle vara för dem som går
till det privata. Går man privat är det ett komplement till den offentliga
vården. Det handlar om förhållandevis enkla ingrepp och olika besökskontroller. Det är många som har nytta av sjukdomskostnadsavdraget.
Det är sjukpensionärer, kroniskt sjuka, det är äldre med stora medicinska kostnader, också barnfamiljer med barn som är sjuka. Det stämmer inte med den verklighet som socialdemokraterna försöker uppmåla.
Det är många som har nytta av sjukdomskostnadsavdraget och det är de
som har det knappt i samhället som har den största nyttan.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag delar ledamotens uppfattning om att många har nytta
av det här. Det är också det som har framkommit i diskussionen som
lantrådet och vicelantrådet har tagit upp, man ska se över de grupper
där det slår hårdast. Kanske en eventuell höjning av grundavdraget. Det
framkom också i mitt anförande att man måste se över de grupperna.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är bra om man backar lite på den biten. Jag vill också
vända mig mot den verklighetsbeskrivningen som socialdemokraterna
utmålar tillika som ltl Roger Jansson. Beslut om Gullåsen är taget av
förra landskapsregeringen och förra ÅHS-styrelsen och det är bra att det
fullföljs. Det finns en halv miljon euro för Gullåsen i 2012-års budget.
Det finns också beslut under mobila tandvårdsenheter. Medel som förra
ÅHS-styrelsen och förra landskapsregeringen fattade om. Det är bra att
det fullföljs, att man har utvecklingsplaner för dem, men det skulle
också hedra dem om man ger en ersättning till de övriga partierna som
har jobbat för de här sakerna.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag tycker att det är en viktig fråga som ledamot Sjögren tar
upp och jag håller med om att alla gemensamt kan ta del av det. Jag
bjuder gärna på det, det viktiga är att det är en fråga som socialdemokraterna har drivit under en väldigt lång tid, ända sedan 1990-talet. Nu
når man det här resultatet tillsammans med de övriga partierna. Gärna
för mig.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Det blir lite samma tema som i föregående replikskifte. Jag
fäste mig också vid det uttalande som ltl Beijar hade att de som har råd
med dyra köpta tjänster är de som förlorar mest. Man ser mellan raderna att socialdemokraterna tror att det är de som jobbar mest, som betalar mest skatt, som man kommer åt med det här. Jag tror inte att det är
så utan det är hur man definierar vem som förlorar mest. Det kan vara
så att de som lever på marginalerna har det väldigt, väldigt tight och förlorar i relativa värden betydligt mer än vad en höginkomsttagare gör.
Jag håller för övrigt helt med vad ltl Katrin Sjögren sade, det är äldre
människor, barnfamiljer och kroniker som förlorar allra mest på det
slopade sjukdomskostnadsavdraget. Det är inte de rika som har råd med
köpta tjänster.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag delar inte ltl Anders Erikssons syn på det här. För det
första så ska man se över ifall det slår mot de grupper som har det svårast, men sedan är det också så som jag har framhållit i mitt anförande
att kommunerna går miste om pengar och då blir frågan hur vi ska göra.
Vi har alltså en äldreomsorgsexplosion och där behöver man också sätta
in och fördela stora resurser i framtiden. Då är det viktigare att se över
den biten än att, som vi ser det, stöda personer som ändå har relativ god
ekonomi för deras sjukdomskostnader, som kommunerna då ersätter.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Med all respekt ltl Beijar, men jag tycker inte att det är riktigt trovärdigt när man står här och säger att man ska se över hur det
slår för dem som har det svårast. Det borde man ha svaret på innan man
tar ett sådant här beslut. Man borde veta hur det slår för barnfamiljer,
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kroniker och äldre personer. Oberoende om man har god ekonomi eller
inte är det ganska svårt om man blir sjuk. Det är inte frågan om något
annat. Det är att komma med fel ända först, om uttrycket tillåts. Först
slopar man avdraget och sedan ska man ta reda på vad konsekvenserna
blir. Det känns väldigt bak som fram.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Vår ambition är och kommer alltid att vara att hela tiden
utgå från att vi ska ha en så god service som möjligt och att vi stöder
dem som har det allra sämst.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Vtm Roger Jansson

Fru talman, bästa kolleger! När programmet för den nuvarande landskapsregeringen framförhandlades i november 2011 var det strukturella årliga underskottet i landskapets finanser i storleksordningen 10-15 miljoner euro. Ett
par månader senare fick vi information från finansministern om att underskottet de facto visat sig vara högre, nu uppe på 20 miljoner euros nivå per år,
inte minst för att utvecklingen av landskapets pensionsutbetalningar ökar
med cirka åtta miljoner euro på årsbasis fram till 2015.
I regeringsförhandlingarna kom vi överens om att i första tilläggsbudget
för 2012 presentera riktlinjerna för att senast till år 2015, om möjligt till år
2014, få landskapsbudgeten i balans. Detta mål upprepades i lagtinget i samband med behandlingen av 2012 års ordinarie budget.
Med den målsättningen har den moderata lagtingsgruppen intensivt djupgående och seriöst gått in i planeringen av denna tilläggsbudget, som av landskapsregeringen gavs arbetsnamnet ”omställningsbudget”. Det visade sig
vara ett svårt arbete, men det visste vi i och för sig på förhand. Om vi moderater skulle kunna fatta alla beslut själva så hade det varit något enklare.
Det viktiga var dock inte att anpassa arbetet till de fyra regeringspartiernas
önskemål eller till oppositionens kommande kritik – utan till våra 28 000
medborgare och deras främsta behov. Vår uppgift är att prioritera rätt bland
alla uppgifter som vi har att förvalta för att skapa en väl avvägd service till
medborgarna. Det finns ännu ett ganska stort utrymme för besparingar, särskilt när vi jämför vår åländska servicenivå med den i regionerna öster och
väster om oss.
Stora långsiktiga förändringar har vi tidigare varit överens om i lagtinget
att måste ske inom hela den offentliga serviceproduktionen till medborgarna,
det som nu kallas samhällsservicereform och som för fem år sedan kallades
kommunreform och däremellan servicereform för att nu förvilla medborgarna tillräckligt.
Den andra stora förändringen har vi också varit överens om i lagtinget. Behov av den har nu ytterligare accentuerats genom den fortsatta kraftiga uppgången i oljepriset, det som samfällt benämns kortrutt i skärgårdstrafiken.
Dessa bägge strukturförändringar i det åländska samhället kommer inledningsvis att kosta i drift och därefter i investeringar. Det är synd att det har
gått så långsamt i förberedelserna och att vi idag inte är längre komna än till
planeringsskedet.
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Samhällsservicereformens vision bör vara att Åland skall vara bäst i Norden på att kostnadseffektivt och kvalitativt producera service inom utbildning, hälso- och sjukvård, sociala omsorger och infrastruktur till våra 28 000
och snart över 30 000 invånare.
Landskapsregeringen redogör i budgeten för vägen och tidtabellens första
skede för att nå det målet. Första halvåret 2012 skall det presenteras 3-4 modeller för hur en ny produktionsapparat skall se ut för samhällsserviceproduktionen. Under andra halvåret 2012 skall vi politiker välja bland dessa
både på parlamentarisk nivå och inom landskapsregeringen, så att den bästa
av modellerna ytterligare kan utvecklas och beslutas om under år 2012, om
möjligt. 2013 startar ett sjösättnings- och implementeringsarbete, där de
enklaste och mest brådskande delarna genomförs först. Men alla förändringar skall under 2013 startas upp. Det blir sammantaget troligen den största
samhällsförändringen som har genomförts på Åland efter självstyrelsens införande 1922.
Inom det andra stora förändringsområdet, skärgårdstrafiken, kämpar vi
idag med en stegring i bränslekostnader på nivån + 50 procent på 2 år. Vi
kämpar med extremt dyra bemanningskostnader som uppkommit i ömsesidiga förhandlingar genom åren, men tyvärr ofta under strejkhot, inte bara
mot vår flotta utan mot hela den finska passagerartrafiken. Där har vi nu
kommit till vägs ände. Vi har inte mera pengar för att köra 27 000 körtimmar
per år. Skärgårdstrafikens procentuella andel, som vicelantrådet visade, av
våra sammanlagda utgifter har fortsatt att stiga varje år och har nu slagit huvudet genom kostnadstaket. Skärgården och skärgårdsborna riskerar nu att
få mindre trafik för mera pengar. Vi måste svänga på den obalansen. Skärgården måste få mera trafik för mindre pengar!
Turer med låg beläggning måste dras in. För trafiken mellan Åland och riket måste vi få staten att ta sitt ekonomiska ansvar igen. Antalet övertidstimmar i trafiken måste minimeras. Vissa av de större linjerna måste
konkurrensutsättas m.m. Moderaterna stöder det kraftfulla arbetet för att nå
dessa delmål, ett efter ett, som infrastrukturminister Veronica Törnroos driver.
I tilläggsbudgeten anges att pengar nu börjar anslås för investeringarna i
kortrutt varje år. För oss moderater är det viktigt att dels ha en helhetsplan
för omläggningen av skärgårdstrafiken och dels satsa på de förkortningar av
färjpass och på de nya anslutningar som snabbast ger investeringspengarna
tillbaka. Vi ser av det skälet att trafiken Kökar-Föglö-Svinö skall prioriteras
tillsammans med ett nytänkande i anslutningarna över Skiftet till Finland på
både södra och norra linjen. Vi är något förvånade över den turordning som
finns i en budgetmotion att man skulle börja österut istället för västerut. När
det gäller trafiken över Skiftet betalar vi idag dyrt för överkapacitet större delen av året.
En annan tung fråga mera på kort sikt är effekterna av landskapsandelsreformen som genomfördes 2008. Delvis har den visat ge mycket positivare resultat för kommunerna än vad som var beräknat och planerat. Det beslutades
redan då att reformen skulle utvärderas efter några år. Vi är nu där. Vissa utredningar har redan gjorts och de bör ge konsekvenser. Samtidigt har våra
kommuner blivit fångar i ett ganska vidlyftigt avdragssystem i kommunalbeskattningen som har byggts upp genom årtiondena med tegelsten på tegelsten. För vissa kommuner betyder det att när den politiskt satta kommunal407

skatteprocenten är 16 procent så blir den verkliga inkomstskatten för kommunen bara på 10 procent. När vi har hamnat i en sådan otydlig och oacceptabel situation så måste åtgärder vidtas.
Landskapsregeringen visar på sidan 17 i tabell hur de förändringar som
man avser att förelägga lagtinget sammantaget slår för skattebetalarna,
kommunerna och landskapet. I korthet bidrar medborgarna med 1,5 miljoner
euro och kommunerna, förutom naturligtvis det som staten gör förändringar
i skattesystemet och som påverkar vår klumpsumma, med en miljon euro för
att få landskapets ekonomi i balans, alltså 2-3 miljoner. Landskapet själv
måste sålunda finna inbesparingar på över tio miljoner euro per år.
Slopandet av det åländska specialavdraget för sjukdomskostnader drabbar
medborgarna. Men för dem som blir sjuka och har en svag ekonomi har vi ett
flertal andra instrument, både inom ÅHS med högkostnadsskyddet och förmånlig avgiftsnivå och dessutom i kommunerna, för att hålla dessa personer
möjligast skadelösa. Andra medborgare bör inte ha problem med denna reform beaktande inte minst den i förhållande till omkringliggande regioner
förmånliga avgiftspolitiken inom ÅHS tillsammans med högkostnadsskydd
för alla och betydande FPA-ersättningar.
Under hela processen med omställningsbudgeten har det allt överskuggande problemet varit att minska årsunderskottet med upp till 20 miljoner
euro. Det målet föreföll länge som mycket svårt att uppnå. Tack vare statliga
beskattningsbeslut under de senaste veckorna kunde klumpsumman för 2013
och framåt uppskrivas med 7,5 miljoner euro. Det täcker då så lämpligt hela
pensionskostnadsökningen, men ingenting mer. Det övriga sparbetinget
krympte till 12-13 miljoner euro.
Omställningsbudgeten visar vägen till att vi redan år 2014 kan komma att
ha ett budgetförslag i balans. Vi moderater tror fullt och fast på att det är
möjligt. I översikten på sidan 14 saknas nu bara 967 000 euro för att nå det
målet.
En förutsättning för att nå dit är dock att produktiviteten i vårt åländska
samhälle kan fås att öka. Risk finns för stagnation om inte politiken nu är den
rätta. Under 25 år har offentlig sektor på Åland ökat och stått för mera än den
totala arbetsplatsökningen. Den privata sektorn har krympt på Åland i flera
årtionden nu. Vi ser framför oss en nödvändig bruten trend för samhällsarbetsplatserna. Då måste vi ha ett motsvarande trendbrott för arbetsplatser i
den privata sektorn, det måste skapas något hundratal nya arbetsplatser varje
år i privat sektor på Åland, min uppskattning är att det rör sig om cirka 200
nya arbetsplatser per år som behövs i privat sektor.
Det fordrar en progressiv och lyckosam näringspolitik, som måste byggas
på kompetens och högklassigt kunnande i våra befintliga och blivande företag. Kombinationen med vår utbildning inom Yrkesgymnasiet och Högskolan
och med projektet komhem.nu är uppenbart. Livsmedelsklustret har en stor
inneboende växtkraft, både inom primärproduktionen och inom förädlingen.
Marknaderna finns om kvaliteten fortsatt är hög. Näringsminister Karlströms
”10 miljoner liter mjölk till” – projekt är helt rätt i tiden. Samma gäller för
grönt och frukt, potatischips sannerligen, vi borde odla dubbelt mera i areal,
och slaktprodukter.
Sjöfartsklustret producerar idag 40 % av Ålands produktionsvärde. Där har
vi kunskap på internationell toppklass. Det är urbota dumt att inte vidare exploatera den kunskapen på en globalt växande marknad.
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IT-baserad kommunikation och systemanvändning är redan idag mycket
stor på Åland, men kan ytterligare expandera. En kvalitetssatsning inom turismen, med nytt boende, nya upplevelser och starka evenemang kan tillsammans med en högt utvecklad matkultur ge en efterlängtad och fullt möjlig
året-om-turism med fyra säsonger i stället för en i landskapets olika delar och
inte minst i vår skärgård.
Mycket litet av den här snabbskisserade utvecklingen behöver stora samhällsstöd. Marknaden betalar nämligen för konkurrenskraftiga produkter av
både tjänster och varor.
Fru talman! Den moderata lagtingsgruppen konstaterar att landskapsregeringen Gunell nu är på rätt väg. Man pekar med hela handen vart man vill.
Man säger och visar att man är beredd att ta både det nödvändiga ekonomiska ansvaret och att man vill satsa på utveckling av det åländska näringslivet.
Den stora samhällsservicereformen skall vara färdigt ritad 2013 då förverkligandet av den börjar, den största förändringen inom samhällsfunktionerna
sedan självstyrelsens tillkomst. Omläggningen av skärgårdstrafiken, för att
uppnå mera trafik för mindre pengar, tar några år att detaljplanera, utmaningarna är många inom miljö, ekonomi, avtal och markplanering, men nu
har arbetet startat. Näringspolitiken skall vara med och skapa något hundratal nya arbetsplatser per år, över hela Åland. Och så till sist, offentlig sektor
på Åland skall göras mera effektiv där ser vi en tydlig fortsättning av det arbete som den föregående regeringen, ledd av Viveka Eriksson, startade.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! När det gäller satsningen på kortrutt hade jag velat ha flera tydliga prioriteringar i den här tilläggsbudgeten. Jag saknar det. Här finns
skrivningar om att det ska vara tydligare projektledning. Det har funnits
pengar i budgeten för att anställa en projektledare. Det arbetet hade
man kunnat sätta i gång. Det finns skrivningar om att man ska ha mera
utredningar osv. Det som vtm Jansson beskrev här vad moderaternas
prioriteringar är tycker jag är riktigt bra. Det är precis så som liberalerna
också har diskuterat. Man måste nu satsa och prioritera på de projekt
som gör inbesparingar på driften.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det är faktiskt så på trafikavdelningen att det inte existerar
tillräckliga planer, beräkningar och ekonomiska kalkyler för att ställa de
här olika alternativen, som vi snabbast behöver genomföra och som vi
tror att vi snabbast kan genomföra, mot varandra och se vilka som ger
de snabbaste kostnadseffekterna i intjäningseffekter. Jag hör till dem
som har efterhört det här under fyra år, det måste komma fram så att vi
kan fatta de besluten som vtm Viveka Eriksson talar om och som jag
också talar om. Det tar säkert några månader till förrän vi har ett rimligt
underlag till det. Då är det dags att sätta spaden kanske inte marken,
men i vattnet.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det var så att vi för en vecka sedan förde en debatt här i lagtinget och då fick vi beskedet att när tilläggsbudgeten kommer så skulle
vi få väldigt mycket mera svar. Det har vi faktiskt inte ännu fått. Här
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finns alla projekt uppräknade, men inte finns det någon tidsplanering.
Jag noterade också att vtm Jansson sade att moderaterna stöder de
kraftfulla åtgärderna som trafikministern vidtar och det kommer vi att
följa upp väldigt noga, hur långt de kraftfulla åtgärderna bär. Vi är övertygade om att lagtinget borde sätta ner foten och göra en prioritering
och säga vilka projekt som är de viktigaste först.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jo, om detta är vi överens, att det här brådskar. Det var faktiskt så att i den förra landskapsregeringens sista flämtande stunder fick
vi ett kortruttsmeddelande till lagtinget. Vi bestämde i lagtinget att vi
inte utskottsbehandlar det utan vi tar debatten och så får det utgöra ett
underlag för nästa regeringsarbete med kortrutten. För att sedan kunna
fatta beslut måste man alltså göra de här kalkylerna, både fysiska, ekonomiska och miljömässiga beräkningar så att man vet vad man kan göra
och att det sedan kan vara genomförbart. Det här är en del av det kraftfulla arbetet som infrastrukturministern håller på med, men de omedelbara effekterna måste vi se i de nya arbetslistorna och de nya turlistorna
som blir ett resultat av den här mixen, som måste göras om för att få ner
kostnaderna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Det låter som om vtm Jansson och jag har samma tro på
vad som snabbast kan återbetala sig. Vtm Jansson uttryckte sin förvåning över att man i motionen har börjat österut istället för västerut. Det
finns en förklaring. Jag känner till förhållandena och jag anar att i östra
Föglö finns det en väldig acceptans för att det ska byggas väg igenom.
Där väntar jag att det kanske inte ens kommer ett besvär, medan det kan
vara lite annorlunda åt det här hållet. Vi måste komma till skott så att vi
kan göra inbesparingar. Vi kan ha olägenheter under en period om vi vet
att vi får en förbättring och att arbetet är igång.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jo, men återigen, man måste veta vad man avser att göra.
När det gäller från Degerbylandet västerut är det ett alternativ som jag
tror att vi alla är rätt överens om för att förkorta färjpasset med ungefär
12 minuter och även få ner kostnaderna alternativt förbättra turtätheten
beroende på behoven. På östra Föglö finns det fyra alternativ som är
skissade i kortruttsplanen, tre på Hastersboda, Sommarölandet och ett
från Vargskärssidan. Det tar ganska länge att utreda de här fyra alternativen och nå resultat. Om man vill förkorta Kökarpasset idag redan så
har vi ett färjfäste på Föglö Överö som kan användas.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Att prata om Kökartrafiken över Överö finner aldrig någon
respons. Finns det andra möjligheter så är det bäst.
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Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! För mig är det lite för tidigt att föra den här diskussionen
eftersom landskapsregeringarna, som jag kontrollerar noggrant, inte har
levererat något beslutsunderlag ännu, inte den förra och inte den här.
Det är materialet jag vill ha förrän jag kan svara på ltl Sundbloms tvärsäkra prioriteringar. Jag har tyvärr inte den kunskapen och inte ltl
Sundblom heller vet jag så vi får återkomma till den frågan.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Mika Nordberg

Talman! Jag hoppas åhörarna orkar en stund till. Man kan säga att om vi ska
sammanfatta den här tilläggsbudgeten från obunden samlings lagtingsgrupp
skulle den i princip kunna sammanfattas i en mening, som är den viktigaste
för oss. Det är en budget i balans, att inte behöva låna till driften. Oron som
finns i södra Europa, i USA och Kina som vi har hört här under dagen, är fortfarande oviss, utgången av den. I den bästa av världar svänger det mot en positivare framtid, men även vid en sväng mot positivare så behövs de åtgärder
som vi nu har vidtagit för att komma med en budget i balans. Skulle det visa
sig att utvecklingen har en mera negativ framtid är vi tvungna att vidtaga ytterligare inbesparingsåtgärder.
Det har varit en viss diskussion om de åtgärder som Finland gjorde i samband med sin tilläggsbudget angående momshöjningar etc. Det gjorde att
sparbetingen från landskapsregeringens sida minskar i den mån som klumpsumman ökar. Jag ser det inte som något hymleri eller problem, det var ett
sätt för oss att få budgeten i balans, att kunna räkna med den förhöjda
klumpsumman.
Jag ska nämna några övriga områden som vi från obunden samlings sida
är väldigt nöjda med när det gäller tilläggsbudgeten. Det står bl.a. på sidan 25
att man ska vidtaga åtgärder för att säkerställa för ungdomar under 25 år som
varit i arbetslöshetssituation i mer än tre månader, att hjälpa dem med att få
antingen en arbetsplats, en praktikplats eller en studieplats. Det är väldigt
viktigt för ungdomsarbetslösheten är faktiskt den som procentuellt sett varit
mycket högre runt om i Europa och även på Åland jämfört med de äldres.
Tittar vi på andra bitar har vi energieffektivisering av fastigheter. Där har
man redan, med de kalkyler som finns, möjlighet att spara flera hundra tusentals euro. Även den omtalade samhällsservicereformen har vi nu fått i
gång arbetet med och där har det under dagens lopp varit åsikter om att det
inte har varit tillräcklig styrning och så vidare bortåt.
Från obunden samlings sida tror vi att det är väldigt viktigt att man har en
diskussion och en samsyn och ett samarbete över partigränserna, men även
gentemot de kommuner som kommer att ingå i den reformen. Tittar vi på polisverksamheten har vi även där kommit igång med arbetet när det gäller det
nya polishuset, skisser på det finns, vi har en ny ledning inom det området.
Det är områden som vi ser positivt på från obunden samlings sida.
Tittar vi på upphandlingar så har det under de sista åren varit under tapeten väldigt mycket med olika upphandlingar. EU kommer med krav om hur
upphandlingar ska gå till. Där säger man att man ska titta på rutiner och hur
de utvecklas och förbättras.
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Tittar vi på ÅHS som är en väldigt stor utgiftspost så gläder det oss att man
nu har den geriatriska kliniken på gång där man satsar runt 20 miljoner euro
för sjukvård av äldre. De har varit med och byggt upp det samhälle vi har idag
så det är viktigt att vi visar respekt även för de äldre och ger dem en dräglig
tillvaro och kan ge dem sjukvård på äldre dagar. Även unga blir sjuka, men
många av de som blir äldre kommer under sin ålderdom att någon gång behöva sjukvård så det är väldigt fint att vi tittar på det.
Ytterligare positiva saker som jag vill nämna är de 1,5 miljoner som man
under en treårsperiod satsar på den digitala agendan. Där har det visat sig att
Åland inte alls ligger i framkant när det gäller den digitala utvecklingen på
landskapsnivå, kommuner etc. Där är det verkligt positivt att det kommer en
förändring.
Tittar vi ytterligare på verksamheter som landskapsregeringen har, som vi
tror att vi kommer att ha kvar om 20-30 år, så är det väldigt klokt att inbringa
dem i egna fastigheter istället för att hyra på stan.
Ytterligare när det gäller näringslivsverksamhet så är Leader-pengar sådant som har delats ut till olika projekt, allt ifrån båkar till annat vilket är bra
i och för sig, men nu säger man i tilläggsbudgeten att man ska lägga lite mera
tyngdpunkt på tillväxtområden som Leader-pengarna ska användas på. Det
är väldigt positivt tycker vi från obunden samling.
Vi har samordningen när det gäller museet, naturvård och skogsbruk. Där
tror vi att det finns samordningseffekter som kommer att vara till gagn för
samtliga avdelningar.
Fru talman! Tittar vi ytterligare på trafiksidan så har bränslekostnaderna
stigit enormt, som vi har kommit fram till under dagens lopp. Ett av alternativen, som inte är trevligt förstås, men en konsekvens är att det är minus
3 000 timmar ungefär när det gäller tiden som båtarna kör. Vi gjorde en liten
uträkning av det, det är ungefär 3,4 år som vi nu kör på ettårsperioden med
de antal timmar som vi kör. Nu är det 10 procent som vi minskar. Det kommer att få konsekvenser, men när man står inför förändringar som de här
3 000 timmarna gör, tvingar det en tillika att titta på nya möjligheter och
tänka i nya banor. Jag tror inte att det här nödvändigtvis bara blir negativt
utan när det gäller timmar som vi står inför kan vändas till att vi får något positivt ut av det.
Positivt är det när man nämner kortruttsprojekt så räknar man upp flera
stycken, bl.a. Prästöbron och förbindelse fasta Åland-Föglö, vilket har nämnts
här tidigare. Arbetet går vidare och att man nämner några konkreta projekt
som man kan jobba med tycker vi från obunden samlings sida är väldigt positivt.
Generellt kan man säga att det här är en början på ett fyra års arbete som
den nya regeringen ska göra, det här är inte alls helt uttömmande, det finns
saker som många av de fyra partier som är med i regeringen nu skulle vilja
ha. För att nämna några exempel kan jag säga cykelvägar t ex skulle vi från
obunden samling ha velat ha med osv. Alla andra partier kan säkert räkna
upp en lång lista som de vill ha med, men som på grund av det ansträngda
ekonomiska läget inte har rymts med. En början, men det kommer mer. Tack,
talman!
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Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Vi hörde under senaste mandatperioden obunden samling
prata om trafiken. Jag skulle gärna vilja veta om inte obunden samling
gärna hade velat ha en prioritering av utbyggnaden här också för att
kunna komma vidare. När man arbetar på många platser så går det saktare.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Det är helt klart att vi skulle ha velat ha prioriteringar, men jag
tycker att det här är en prioritering. Vi har räknat upp fem projekt som
passar in i helheten av kortrutt. För att kunna gå vidare med det här behövs projekteringar, underlag för att kunna begära in anbud och kunna
sätta spaden i marken. Då är det väldigt glädjande att det verkar komma
längre vad gäller resurserna som behövs för att ha ett underlag för att
fatta beslut. Jag ser med tillförsikt på framtiden när det gäller att förverkliga flera av de här fem olika projekten som är uppräknade.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Herr talman! Om man jobbar ordentligt med ett projekt för att få alla
handlingar klara och sedan övergår till det andra medan man väntar på
att alla tillstånd ska komma då skulle det troligen gå snabbare. Ser inte
ledamot Nordberg ungefär på samma sätt också.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Visst är det så att det skulle gå snabbare, men nu har vi bestämt
oss för att inte bara jobba med ett projekt utan nu jobbar vi parallellt
med fem olika projekt. Till hösten när vi presenterar budgeten för 2013
tror jag säkert att det kommer att finnas ytterligare preciseringar på vilket av de fem projekten som kan läggas i viss prioritetsordning. Det viktigaste som jag ser det är att vi har kursen lagd och att vi har en prioritering av de här fem som vi kan börja jobba med.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Lantrådet inledde sin presentation av den här tilläggsbudgeten
med att säga att det var en stor dag när man lade fram sin omställningsbudget. Jag noterade att vicelantrådet sade att det här troligtvis var det viktigaste
dokumentet under den här mandatperioden. Det var mycket som jag tänkte
runt det, men låt mig säga att jag blev lite fundersam. När jag läste igenom
det här så dök ett uttryck upp i min skalle: ”It’s a long way to Tipperary”.
Många vet att det är en irländsk marschsång, men det är också ett engelskt
ordspråk: ”Det är en lång väg att inte komma någonstans”, eller om man
översätter det till åländska: ”Mycket skrik för lite ull”. Det var det som fastnade i skallen på mig och det är rent otroligt hur det går att blåsa upp ganska
lite till rent himmelska höjder och media hakar på. Att säga att det är ingenting är förstås ett onödigt starkt ord, men siffermässigt är det en rätt blygsam
tilläggsbudget. Det finns mest stora textsjok, siffermässigt är det blygsamt.
Ålands framtid har valt att inte lägga några finansmotioner och jag noterar
via omvägar att utbildningsminister Ehn tror att det beror på att vi tycker att
den här inte är värd någonting. Det kan man ha olika åsikter om, men för det
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första så visar det väl att delar av landskapsregeringen har insikt om att det
kanske inte är så väldigt märkvärdigt ändå. Framför allt så ser jag den som en
ganska normal tilläggsbudget och vi har aldrig lagt finansmotioner till en tillläggsbudget. Dessutom vet vi alla att enligt lagtingsordningen så är momenten låsta, det är enbart de moment som landskapsregeringen har öppnat som
vi kan göra något åt. Det var de båda orsakerna till att vi inte lade några finansmotioner.
Tittar man på det här siffermässigt, det är bra att finansministern är på
plats, kan man koka ner det här ganska enkelt, 2 699 000 balanserar. På vilket sätt gör de det? Jo, vi har en skattegottgörelse på 941 000 och det är faktiskt riktiga pengar som kommer in, men sedan är det också föregående års
underskott som har budgeterats till 24,5 miljon. Av det har det minskat med
sju miljoner och det har man tagit upp som en inkomst.
Tittar vi på utgifterna, 2,7 miljoner och det är ju riktiga pengar, så är det
aktier i Kraftnät Åland och trafikavdelningen, som vanligt får jag väl säga,
men eftersom trafikministern inte är här så ska jag inte gå in på det desto
mera, siffermässigt är det ingen märkvärdig budget. Den s.k. omställningsbudgeten finansieras ironiskt nog av att den förra regeringens underskottsprognos är sju miljoner mindre än budgeterat. Det är det som är verklighet
om vi tittar på siffrorna. Tidigare finansminister Perämaa borde sträcka på
sig och räkna med rentav blommor av den nuvarande, men det är där vi har
finansieringen av det här. I övrigt är det en lite konstig budget, det är mycket
upprepningar av regeringsprogrammet, det är också upprepningar av det som
står i ordinarie budget och det som nästan är på gränsen till svammel. Jag ska
ta ett exempel på det senare.
Om man försöker hitta några trender i det här så ser jag tre trender. Den
första är att man rullar över alltmera ökade kostnader på befolkningen, den
andra är att man rullar över kostnaderna på kommunerna och den tredje är
näringsavdelningens ekonomiska kräftgång, som jag vill kalla det.
Tar vi det första, att befolkningen får bära alltmera ökade kostnader,
minns jag så väl den debatt, den väldigt inflammerade debatt, som vi hade
när den förra regeringen slopade allmänna avdraget. Jag ska inte nämna
några partier för jag har noterat att det är ganska känsligt, men åtminstone
två av regeringspartierna var väldigt, väldigt engagerade i den debatten och
tyckte att det var helt fel väg att gå. Man försämrar köpkraften hos allmänheten och det är helt sant. Så är det också med det slopade sjukdomskostnadsavdraget, som vi har varit inne på många gånger här redan samt att det
drabbar folk som har det väldigt svårt förut.
När det gäller den här delen har det uttalats en glädje över att Finland höjer skatterna. Det gör att det blir bättre för oss, vi får en större klumpsumma
och det hjälper oss ekonomiskt. Mot den bakgrunden borde man om man
tänker på medborgarna, faktiskt ytterligare se till att man kan hålla de avdrag
som finns kvar för annars höjer vi skattetrycket på Åland dubbelt.
När det gäller den andra trenden som jag vill peka på, att man rullar över
det på kommunerna, var vi från Ålands framtids sida redan när vi hade den
ordinarie budgeten, kritiska till de åtgärder som vidtogs då. Den slopade
kompensationen för förlust och skatteintäkter ledde till en merkostnad på 1,6
miljoner för kommunerna. Att riket samtidigt höjde grundavdraget och höjde
arbetsinkomstavdraget ledde till ytterligare 1,6 miljoner så där har vi 3,2 miljoner, som de åländska kommunerna fick på ett bräde och nu får man ytterli414

gare en till. Konsekvensen av det här kommer att bli, i de fall där kommunerna har en kärnekonomi, att de måste höja kommunalskatten och det drabbar
medborgarna ytterligare.
När det gäller näringsavdelningens ekonomiska kräftgång, att den fortsätter, vill jag säga att det inte är någon kritik mot den sittande ministern, men
det är ganska intressant att se. Man har stora skrivningar, men man har ingen siffermässig uppföljning. Det är tillväxtbranscher hit och dit och det är det
ena med det andra, men som känt är det svårt att göra någonting utan
pengar.
Jag blev att fundera på hur mycket rent relativt, näringsavdelningens budget har minskat. Jag har en minnesbild av att trafikavdelningen och näringsavdelningen i början av 1990-talet låg på exakt samma nivå och det visade
sig, när jag började gräva i siffrorna, att 1992 så hade näringsavdelningen
större budget än vad trafikavdelningen hade. Så sent som år 2000 var det 117
miljoner finska mark, notera valutan, och 134 för trafikavdelningen. Tittar
man på den här prognosen för 2015 är trafikavdelningen nästan dubbelt
större än näringsavdelningen. Man har 22 miljoner på näringsavdelningen
och 42 på trafikavdelningen. Jag noterar, jag vet inte om det stämmer, men i
dagens tidningen Åland fanns en rubrik om att det var bara Grekland som
hade en sämre tillväxt än vad Åland hade.
Vi pratar väldigt mycket om en aktiv näringspolitik, vi pratar om behovet
av att stimulera tillväxt och det är jätteviktigt. Det är givetvis många faktorer
som spelar in, om man ska stimulera tillväxten. Det är många, många faktorer. Om man tittar lite mer på ekonomisk forskning finns det två tydliga
faktorer som man från samhällets sida kan påverka den ekonomiska tillväxten med, det är skatteinstrumentet, som vi vet att vi inte har så det är inte så
mycket att orda om det, tyvärr, och sedan är det olika typer av understöd, det
som i åländsk vokabulär kallas för bidrag. Det är någonting förkastligt. Min
uppfattning är att för varje euro som satsas i näringsstöd, kommer det mångfalt tillbaka. Det är en ganska enkel logik egentligen, man måste så för att
kunna skörda.
De euro som satsar inom andra områden avkastar ingenting på det sättet,
men det betyder inte, förrän jag får en massa repliker på mig, att de skulle
vara oviktiga. De är väldigt nödvändiga. Jag började med ett ordspråk, jag
tänker inte avsluta ännu för jag tänker gå in på tilläggsbudgeten med ett par
frågor, men jag vill nu nämna ett gammalt åländskt ordspråk: ”Pengar föder
pengar”. Jag tror att näringsstöd föder näringsverksamhet.
För 20 år sedan ansåg politikerna att satsar man en euro på näringslivsutveckling så hade man råd att satsa en euro på trafikavdelningen och på skärgårdstrafiken. Nu anser eventuellt landskapsregeringen, eller om det bara har
blivit så, att man har råd att för varje satsad euro på näringslivsutveckling har
man råd att satsa två euro på trafikavdelningen på skärgårdstrafiken. Jag tror
faktiskt att det här är fel om man vill stimulera tillväxten. Märkväl, jag är den
första som vill ha beskattningen och att man skulle kunna stimulera den
vägen, men det instrumentet har vi inte så då kanske vi får vara mera aktiva
med det andra. Det är ingen kritik mot den sittande näringsminister, men jag
hoppas att man kan titta på det här och ställa sig frågan i regeringsbänken om
det här verkligen är en sund utveckling och har vi sett till att vi har sått på ett
sådant sätt att vi kommer att få skörda. Jag tror nämligen inte det.
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Sedan, herr talman, tänkte jag ta fem korta punkter. Det har varit ganska
långa anföranden idag så jag ska försöka dra ihop det här ganska kort. På sidan 10 står det, det är en direkt fråga till finansministern: ”Noteras bör att
avtalsenliga personalkostnadsökningar förutsätts inbesparade så att anslagen inte höjs på grund av detta kostnadstryck under ramperioden. Avdelningen har visat konkreta förslag på hur den här inbesparingen kan
uppnås.” Det här är väldigt bra och det innebär oerhört mycket pengar om
man lyckas med det. Det vore intressant om det skulle finnas mera information om på vilket sätt avdelningarna har visat konkreta förslag på hur man ska
klara upp det här.
Den andra frågan är också på samma sida och som finansministern var
inne på tidigare. Där kan man utläsa att landskapsregeringen räknar med att
man ska få budgeten i stort sett i balans redan 2014, men det kommer att
vara beroende av kortruttsprojektet. Där finns det ganska många frågetecken
fortfarande. Kommer budgeten att vara i balans enbart om man lyckas med
kortruttsprojektet? Så står det de facto. Där återstår en hel del.
Sedan har finansministern och jag debatterat tidigare och jag reagerade
igen på formuleringen att man har samma ackumulerade budgetunderskott
när den här mandatperioden tar slut. Det borde man ha reagerat på och man
borde ha vidtagit ännu kraftigare åtgärder för att kunna lämna ifrån sig bokslutet i bättre skick än när man fick det. Det har man varit kritisk till många
gånger.
Följande fråga jag tänkte ta upp är att jag ställer mig lite frågande till den
geriatriska kliniken, absolut inte behovet av den, men att man redan nu börjar flagga för 20 miljoner. Jag hoppas att man kan gå igenom det på ett mycket, mycket seriöst sätt och se att man inte gör samma misstag som man gjorde
med folkhälsocentralen en gång i tiden, där hela byggnaden dömdes ut, köptes upp av en duktig entreprenör som för ganska måttfulla pengar satte den i
skick och gjorde en ganska bra hacka av det, helt och hållet tillåtet i ett fritt
samhälle.
Jag hoppas verkligen att man går igenom projektet riktigt noga och tittar
på vad man kan göra med befintliga lokaler med en ordentlig dränering och
mögelsanering innan man får i huvudet att de här 20 miljonerna måste vi absolut få slut på, om jag spetsar till mitt anförande lite.
Den fjärde frågan jag vill ta upp är det som sägs på sidan 16. Där skriver
landskapsregeringen att man vill göra budgetförslaget mer informativt. I följande tankestreck står det: ”Inrättande och indragande av enskilda tjänster
eller arbetsavtalsförhållande beskrivs inte särskilt i budgetförslaget i fortsättningen”. Det är något helt annat än att det är informativt. Åtminstone jag
och de som har varit intresserade av att hålla den offentliga sektorn i skick,
har väldigt noga följt med de olika tjänsterna och på vilket sätt de har ökat eller minskat. Här har man två formuleringar som helt och hållet talar mot sig
själva.
Den sista formuleringen är det som står i första stycket under Samhällsservicereformen: ”Samhällsservicereformen strävar till mer likvärdig service
och gemensam tillämpning av lagstiftning så att alla på Åland ges likvärdiga förmåner.” Det betyder alltså att ska man ha en likvärdig service, ska
man ha en gemensam tillämpning av lagstiftningen, ska allt toppstyras. Det
intressanta är att det fortsätter med: ”samt att behålla det lokala självbestämmandet och engagemanget.” Det skulle vara intressant att höra vem
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som har fått ihop den här formuleringen. Nog talar det oerhört emot
varandra. Ska allt likställas, stöpas i samma form uppifrån toppen, har vi
inget lokalt självbestämmande och något speciellt mycket lokalt engagemang
kvar heller. Tack fru talman!
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Jag delar inte alls ledamot Erikssons framtidsvision på hur
tillväxten kan ökas på Åland. Skulle det vara så enkelt att vi bara ökar på
pengarna på näringsavdelningen och betalar ut dem i olika bidrag till
höger och vänster och på så sätt skulle kunna skörda mera i framtiden.
Jag är helt övertygad om att det inte är det rätta sättet att använda våra
begränsade resurser på. Jag ser till att varje euro som vi delar ut, som de
facto någon annan har tjänat in och betalat skatt på, används optimalt.
Att vi börjar titta på de bidrag som kanske inte är de mest genomproduktiva satsningarna och att vi börjar se på vad vi ska rikta in oss på. Vi
kanske ska bli smalare och vassare, det gäller inom många områden. Jag
kommer i mitt anförande att komma till bidragsreformen som jag förespråkar och som kommer att visa lite var näringsavdelningen kommer
att ha fokus under de kommande åren och på vilket sätt vi kommer att
förändra det här bidragssystemet. Det går inte ut på att dela ut mer bidrag till fler personer eller företag.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Det har nästan blivit så i den politiska debatten här på
Åland att man inte vågar nämna ordet bidrag. Det har blivit så oerhört
populistiskt. Därför undrar jag om det är därför vi ser den utveckling
som vi ser. De facto är det så att även om minister Karlström och jag inte
delar åsikten så tar man del av ekonomisk forskning ser man att de här
två faktorerna näringslivet runtom i världen, i USA, vilken fri marknad
som helst, stöds oerhört när man vill få till stånd en utveckling. Det går
inte bara med fina skrivningar och utspel utan det måste också finnas
pengar bakom så länge vi inte har skatteinstrumentet. Vi kan se olika på
det här men det är ändå viktigt att man från regeringsbänkens sida
stannar upp och tänker efter om det här är sunt, är det här bra. Det är
givetvis så minister Karlström, att alla bidrag, varenda euro som används, ska användas på bästa sätt. Det ska vara smalt och vasst som det
sades.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Jag måste säga att det inte bara är regeringspartierna som
har vackra ord och väldigt få konkreta förslag. Ledamot Eriksson kan
komma med förslag på vad näringsavdelningen borde dela ut mera
pengar till och satsningar som politiker tror att kommer att förändra
tillväxten på Åland, som kommer att skapa de här 100-200 nya jobben.
Jag tror att det här måste komma från näringslivet. Det är näringslivet
självt som vet hur man vill utvecklas, på vilket sätt man vill driva sitt företag visare, sedan ska politikerna finnas där och ha grundsystemen i
utbildning, vi ska ha trygghetssystemen i skick, vi ska ha bra vägar, vi
ska ha bra omsorg. Att vi ska börja pytsa ut mera bidrag från näringsavdelningen och på så sätt stimulera tillväxten enbart, tror inte jag att är
rätt väg att gå. Det gäller att hitta andra finansieringssystem, kanske
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hitta sätt att återanvända våra gemensamma resurser. Det här återkommer jag till i mitt huvudanförande.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Med all respekt blir det ändå lite populistiskt när man pratar om att pytsa ut bidrag till höger och vänster och hit och dit osv. Jag
försöker få den värderade regeringen att tänka efter lite, ta del av den
ekonomiska forskningen som finns, prata med ÅSUB, ta del av de ekonomiska mekaniker som finns. Jag försöker väcka tankar. Sedan det
som sades inledningsvis att varför föreslår inte ltl Eriksson mera bidrag.
Det kan jag inte göra eftersom det inte finns sådana anslag öppnade.
Tänk efter ordentligt vad man kan göra. Det går inte med allmänna
skrivningar, det måste finnas pengar att följa upp det. Det försöker jag
säga.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Ltl Anders Eriksson motsätter sig många av de inbesparingar som nu föreslås och han efterlyser samtidigt mer resurser till näringsavdelningen. Detta i samma anförande där han är kritisk till att det ackumulerade underskottet är det samma nu i slutet av den här perioden
som det är i början av den. Med den politik som ltl Anders Eriksson för
fram så blir underskottet ännu större om det inte finns andra inbesparingsförslag. Det skulle vara intressant att höra vad alternativen är, ska
man låta bli att göra de här inbesparingarna och ge mera resurser till
näringsavdelningen? Vad ska man spara på istället eller ska man låta det
ackumulerade underskottet ytterligare växa och inte se till att budgeten
blir i balans under den här perioden, vilket jag tycker att är viktigt. Debatten är inte slut ännu, det kommer kanske flera anföranden från
Ålands framtid som visar på alternativa inbesparingar.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Det är precis samma system som man från obunden samling kritiserade den förra landskapsregeringen för, dvs. man rullade ut
kostnaderna vid inbesparingsförslagen på medborgarna istället för att
effektivisera förvaltningen. Det gäller att effektivisera förvaltningen, det
är där de stora pengarna finns. När det gäller att få till stånd en tillväxt
är det ändå tillväxten som skapar ett mervärde. Tyvärr har vi inte skatteinstrumentet i vår hand, men via skattegottgörelsen får vi åtminstone
lite till godo av farten i det åländska näringslivet, om man lyckas hålla
den uppe. Det är ändå det som är det viktigaste, att man har fart i näringslivet och att arbetsplatserna finns kvar.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Ltl Anders Eriksson dribblar undan frågan: Vilka alternativa inbesparingar ska man göra istället för de som nu föreslås för att få
budgeten i balans, för att inte ytterligare öka på det ackumulerade underskottet. Jag förväntar mig att man under den fortsatta debatten
kommer med ett förtydligande. Det går inte att bara häva ur sig att man
ska effektivisera förvaltningen. Vad ska man skära ner på, vad ska man
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förändra av det som inte står i den här tilläggsbudgeten? Det vill jag
veta, kommer det goda förslag från oppositionen så kan de tas, som det
sades tidigare, till övervägande och också genomföras. Ta tillfället i akt
nu och gör som obunden samling gjorde förra perioden, vi var också kritiska, men vi kom med alternativa förslag, vi motionerade också vid tillläggsbudgeten. Det är att göra det enkelt för sig att inte komma med alternativ utan bara att kritisera det som regeringen gör. Det är bara en
halv oppositionsroll, hela oppositionsrollen är att också komma med
tydliga alternativ.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Det sistnämnda håller jag absolut med om, som t.ex. det
som kom vid integrationslagstiftningen, vi lägger ett annat alternativ
vad vi tycker att är rätt. Ltl Danne Sundman säger att man inte bara kan
häva ur sig kritik och att jag dribblar undan. Det har jag satt gång på
gång att enda sättet, om man ska spara inom landskapsförvaltningen, är
att man går igenom avdelningen för avdelning, byrå för byrå och slår
fast de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Vad ska vi hålla på med, vad ska
vi privatisera, vad kan andra sköta bättre och vad kan vi lägga ner överhuvudtaget. Det är på det sättet arbetet måste gå till.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Först vill jag säga att jag delar oron kring skrivningen på sidan 16 om indragning av tjänst, att den ska beskrivas. Jag hoppas och
förutsätter att antalet tjänster trots allt finns kvar som en bilaga. Det här
får vi kanske höra senare i debatten, när vicelantrådet kommer in senare. Däremot delar jag ledamot Sundmans frågeställning, det finns inte
några budgetmotioner eller konkreta förslag från Ålands framtid heller i
likhet med liberalerna, hur vi ska minska driftskostnaderna. Det finns
inte några förslag på hur personalen ska minskas utöver de 40 som finns
med. Vad är Ålands framtids förslag i det här?
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Jag svarade på båda de frågorna i förra replikskiftet och jag
sade inledningsvis varför vi inte har lämnat finansmotioner. Sedan är
det bra om någon från regeringssidan är lite orolig för att man tar bort
tjänstetablåerna. Vill man vara mera informativ kan man inte börja ta
bort information, som för många lagtingsledamöter är viktiga. Det är en
viktig parameter för att man ska kunna följa med vart den offentliga sektorn är på väg synbarligen. Där är vi överens.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Jo, vi är överens om att man ska ha med någonting om antalet tjänster åtminstone i tablån, men däremot får jag ännu inte något
svar på vilka tjänster som ska bort. Vad är Åland Framtids svar på det?
Det kommer konstant kritik om att driftsutgifterna inte dras ner tillräckligt och det var specifikt det som handlade om tjänster. Nu vill jag veta
vilka tjänster som Ålands framtid vill att vi ska dra ner på.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Det blir upp och nervänd parlamentarism, men den
åländska politiken är ju lite speciell, om vi ska säga i detalj att den här
och den här tjänsten ska bort när landskapsregeringen med hela sin förvaltning bakom sig har lyckats få bort 40 tjänster. De första jag tog del
av är att båda har gått i pension. Det är i och för sig bra att de inte besätter dem, det är ett plus. Jag har i och för sig hört och jag har säkert stått
på regeringssidan tidigare och sagt precis samma sak till oppositionen,
men jag tycker att det är regeringens uppdrag att styra, lägga förslag och
vår att komma med alternativa förslag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ledamoten Eriksson frågade några saker och jag ska försöka ge svar. För det första att vi rullar över det ekonomiska ansvaret till
kommunerna. Ledamot Eriksson måste ha läst dokumentet dåligt för
det är precis tvärtom, vi minskar det ekonomiska trycket på kommunerna i förhållande till den gällande budgeten 2012 med ungefär 0,8 miljoner på sikt. Det är ett minskat tryck på kommunerna för att de ska få
bättre möjligheter att klara sina långsiktiga åtaganden.
Sedan att vi rullar över ansvaret på befolkning. Ja, till viss del gör vi
det genom borttagande av sjukdomskostnadsavdraget. Samtidigt är det
så att när man lever i en underskottssituation tycker kanske befolkningen att det är bättre att vi har en lägre lånebörda och en bättre ekonomi.
De kanske är beredda att betala lite mera skatt som det handlar om här.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Ja, nu är det fem andra frågor runt tilläggsbudgeten som jag
var intresserad av att diskutera. När det gäller det förstnämnda får jag
öppet erkänna att jag har läst budgeten dåligt. När jag tar del av tabellen
som beskriver vad som drabbar medborgarna och vad som drabbar
kommunerna och vad landskapet vinner på den när det gäller de olika
transfereringarna, så förlorar kommunerna en miljon. Så har jag läst
budgeten. Har jag läst den fel så får vi titta på den tillsammans.
I övrigt skulle det vara intressant att få reda på det som skrivs och
som jag upplever som väldigt positivt, om man lyckas hålla kostnadsnivån när det gäller personalkostnaderna på samma nivå trots de här ökningarna. Det sägs att avdelningarna har visat konkreta förslag på det.
Är det så, hur ser de ut eller är det någonting man inte vill delge lagtinget?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Alla de siffror som finns angivna i omställningsbudgeten
och de skrivningar som finns bygger på reella fakta. Det gör också skrivningarna när det gäller pengarna för de olika avdelningarna. Som jag
sade i början av mitt anförande så har alla avdelningar fått konkreta
sparbeting, sparmål, vi har gått igenom avdelning för avdelning, byrå för
byrå, verksamhet för verksamhet och de har redovisat för landskapsregeringen hur de ska uppnå dessa sparbeting. Allting finns det ett un-
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derlag för. Jag är alldeles säker på att jag och mina kollegor kommer att
inför finans- och näringsutskottet närmare få redogöra för de detaljerna.
Det är inte ett parlaments sak att gå in på varje enskild detalj hur det
fungerar på en byrå utan man borde vara de långsiktiga målsättningarna
och resursramarna vi diskuterar här och inte hur många stolar det finns
på varje byrå osv.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Jag tycker inte, om vi pratar om samma saker, att det är en
liten detalj. Vi vet och det framkommer att det är tre olika faktorer varav
pensionerna och kollektivavtalsförhandlingarna är två personalkostnader, trycket där. Vi vet att det antagligen inte blir lock på, lönerna höjs,
men ändå kommer avlöningskontona på samma nivå. Det är positivt och
det vill jag uttala mitt stöd för, men det jag ville veta var att på vilket sätt
man rent konkret på avdelningarna kommer att kunna följa upp det. Det
är alltid lätt att säga, men det gäller också att klara av att leverera i praktiken. Sedan tycker jag inte heller att det är någon liten detalj, personaltablån. Det är en väldigt viktig parameter, om man lyckas minska eller
öka den offentliga sektorn.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Det känns lite konstigt, men samtidigt kan jag inte låta bli att förundras över att man har varit med ett tag. Jag minns under förra perioden,
ramaskri från obundna och moderaterna när allmänna avdraget rök. Från socialdemokraterna var det också stora ramaskri när man närmade sig pensionsfonden. Verkligheten tar oss alla ner på jorden.
Jag kommer att redogöra för budgetmotion nr 19. Landskapsregeringen föreslår i tilläggsbudgetens allmänna motivering att sjukdomskostnadsavdraget
ska slopas. Liberalerna stöder inte sådana åtgärder. Sjukdomskostnadsavdraget är det enskilt mest betydelsefulla skatteavdraget på Åland. Avdraget nyttjades av 9 800 ålänningar år 2010.
Sjukdomskostnadsavdraget är en viktig del i en egen åländsk socialpolitik.
Det är flexibelt och generöst till den del man kan dra av i kommunalbeskattning för läkarbesök, både offentligt och privat, mediciner, glasögon och tandläkarbesök. Visst är det så att genom att man slopar sjukdomskostnadsavdraget får ålänningarna de facto dyrare tandvård. Avdraget har också betydelse
för barnfamiljer eftersom barnens sjukdomskostnader dras av på föräldrarnas beskattning. En viktig del i en stark och sammanhållen familjepolitik. Ett
avdrag som är jämlikt och rättvist och en del av den generella välfärden.
Tankegångar tidigare med att fasa ut kompensationen för avdragen innehöll både piska och morot. Piska genom att kompensationen fasades ut under
ett par år, morot genom att man kunde söka samarbetsstöd för kommunerna
för att kunna hitta effektiva och konstruktiva lösningar för t.ex. barnomsorg
och äldreomsorg. En flerstegsraket där det finns möjligheter till samarbete,
hållbar resursanvändning och en möjlighet att spara pengar för kommunerna. Samarbetsunderstödet 2011 var 165 000 euro och 2012 finns det i budgeten 365 000 euro.
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Det skulle vara mycket, mycket viktigt att man funderar intensivt på dessa
frågor ute i kommunerna, parallellt som landskapsregering och lagting funderar på samhällsservicereformen.
Innan tillräckliga strukturförändringar genomförs i syfte att minska samhällets omkostnader för samhällsservicen är det fel att låta ålänningarna bära
ansvaret för misslyckandet från samhällets sida att sköta samhällsservicen på
det mest kostnadseffektiva sättet. Liberalerna vill vara med och ta både socialt och ekonomiskt ansvar.
Ltl Göte Winé, replik

Fru talman! Ledamot Katrin Sjögren pratade om sjukdomskostnadsavdraget, att det är det mest egna avdraget som vi har och att det skulle
vara bra. Visst är det bra, men varför satte då förra regeringen ner det på
kommunerna. Det här är någonting som kommunerna ska kunna ersätta. Det blir ganska stora pengar för mindre kommuner. Jag tittade på
sjukdomskostnadsavdraget och kommunernas inkomstbortfall som ska
kompenseras för Sunds kommun och det är 59 000. Det är precis den
summa som vi måste höja skattöret för. Vi höjde skattöret med en halv
procent nyligen för att få råd med en närvårdartjänst. Det är ungefär vad
det här sjukdomskostnadsavdraget är. Det här är någonting som liberalerna tidigare har satt ner på kommunerna.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ltl Göte Winé, det känns inte riktigt modernt att hålla på och
prata om att flytta plus och minus. Det vi behöver göra är att ha en parallell process ute i kommunerna. Hur kan vi samarbeta inom äldreomsorgen, inom barnomsorgen? Det gjorde också förra landskapsregeringen. Man ökade samarbetsunderstödet, man ville ha igång den här
processen ute i kommunerna också. Där får vi bättre service för medborgarna, men vi får också mera kostnadseffektivitet på samhällsservicen.
Ltl Göte Winé, replik

Tack fru talman! Ledamot Katrin Sjögren säger att jag inte är modern.
Det är inte att vara modern att lägga in pengar i budget och sedan händer ingenting från landskapsregeringen, som det var under förra mandatperioden. Jag försökte själv personligen, som socialnämndens ordförande hela förra mandatperioden söka samarbetsavtal, söka samarbete
med andra närliggande kommuner, men det fanns inte intresse. Det var
ledamot Katrin Sjögrens eget parti på norra Åland som var emot detta
samarbete. Kom inte och säg att liberalerna jobbade för ett samarbete
mellan kommunerna.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Sluta med det där nu ltl Winé, att hålla på och säga det ena och
det andra, att ingenting är gjort. Ltl Winé förlorar trovärdighet, så är
det. Samarbetsunderstödet är just till för att kommunerna ska samarbeta. Kommunerna vill inte, säger ltl Winé, men det är ett gigantiskt
problem. Vi borde ha en parallell process ute i kommunerna samtidigt
som lagting och landskapsregering funderar på samhällsservicereformen. Jag har andra nyheter för ltl Winé, slopar man sjukdomskostnads-
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avdraget kommer med stor sannolikhet utkomststödsbehovet att öka ute
i kommunerna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Fru talman! Ledamot Sjögren sade i början av sitt anförande att det
hördes ett ramaskri från socialdemokraterna att man skulle röra pensionsfonden. Det är lite roligt för den gruppen som sitter här satt inte
med då. Jag kan stolt säga att idag lyfter vi bara 50 procent. Vi lyfter absolut inte max, utan bara 50 procent så det finns ju kvar och det är jättebra.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det var historia jag beskrev. Det var en liten reflexion i inledningen av mitt anförande.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Bästa lagtingsledamöter! Behovet av omställning och förändring
av landskapets budget är och har under en längre tid, varit något som vi alla
sett behovet av. Landskapsregeringen presenterar nu sitt förslag till hur
denna omställning skall ske.
Jag kommer i detta anförande att koncentrera mig på de förändringsförslag som ryms inom ramen för mina ansvarsområden på utbildnings- och
kulturavdelningen. Under föregående period genomgick avdelningen några
större organisatoriska förändringar i syfte att skapa en mera överskådlig
struktur och större effektivitet. Förändringarna gällde såväl det som finns
inom utbildningsområdet som museibyrån, den senare återkommer jag till
längre fram i mitt anförande.
Gällande utbildningsområdet går arbetet nu vidare med siktet inriktat på
att i än högre grad samarbeta över byrå- och ansvarsgränserna i syfte att använda befintliga resurser på bästa möjliga sätt. Vidare kommer, enligt förslaget, samtliga EU program att administreras på näringsavdelningen. Syftet
med förändringen är att skapa ett helhetsgrepp kring EU-programmen, men
framförallt att öka möjligheten till att samordna den administrativa resursen.
Under 2013 minskas resursen på ESF programmet med en halv tjänst och
landskapsregeringen räknar med att kunna tjäna minst en tjänst när ESF
programmet slutligen överflyttas till näringsavdelningen, när den nya programperioden inleds 2014.
För att säkra att kompetensen också på utbildnings- och kulturavdelningen
tas till vara skapas strukturer där utbildningsperspektivet i utformningen av
ESF-programmet tas till vara.
Anslaget för utvecklingsarbete inom utbildningsområdet minskar fram till
2015 med 85 000 euro. Resultatet blir att utrymmet för utomstående projektledare och experter minskar och istället avser avdelningen att hitta nya samarbetsformer med såväl kommuner som underlydande myndigheter och skolor för att tillsammans säkra att utvecklingsarbetet inom skolvärlden kan
fortsätta. Prioriteringar gällande vilka områden som ska omfattas av utveckl423

ingsarbetet är här mycket nödvändigt då resurserna krymper. Landskapsregeringen kommer att prioritera utvecklingsarbetet inom områdena informations- och kommunikationsteknologi och specialundervisning under den
kommande mandatperioden.
En säkrare ekonomi kan sägas vara grunden för framgångsrika studier. Det
åländska studiestödssystemet är idag delvis säkrat och mycket konkurrenskraftigt i förhållande till våra omkringliggande områden. Som exempel kan
nämnas att stödnivåerna i Finland ligger 10 procent högre och tittar vi på lånenivåerna är de hela 20 procent högre. Än i Finland, de är högre än i Finland, då sade jag fel, men de är högre än i Finland, vi har 10 procent högre
stöd och möjlighet till 20 procent högre lån.
Sedan några år tillbaka kostnadsindexjusteras våra studiestöd årligen i augusti månad. Vi har varit inne på det förut men då landskapets ekonomiska
läge för tillfället är stramt har regeringen tvingats föreslå att indexjusteringen
inte genomförs 2013-2014 fram till läsåren 2015-2016. Kostnadseffekten av
indexjusteringen har årligen beräknats till ca 220 000 euro. Samtidigt kommer landskapsregeringen, för att till viss del mota den negativa effekten av
det här, att se över inkomstgränserna för studiestödet, under förutsättning att
sådana administrativa förenklingar uppstår att inbesparingar på administrativa kostnader kan göras. Vi är alltså inne för att fundera på om de nuvarande
inkomstgränser vi har är vettiga. I slutet av perioden överväger landskapsregeringen också att vidta åtgärder att höja stödet för vuxenstudier.
Fru talman! I augusti 2011 sjösattes Ålands gymnasium, en samordning av
samtliga skolor på gymnasialstadiet. Utgångspunkten i reformen var att säkra
en fortsatt god utbildning på gymnasienivå genom att de totala resurserna
används effektivare och genom bättre samordning än tidigare. Styrelsen och
ledningen för Ålands gymnasium ges i föreliggande förslag i uppdrag att
minska kostnadsnivån i storleksordningen 500 000 fram till 2015.
Utöver möjligheten till effektivering kommer också antalet studerande att
sjunka under perioden, vilket underlättar möjligheten att nå det målet. Samtidigt måste Ålands gymnasium hela tiden utvecklas utgående från de behov
som finns på arbetsmarknaden. Dessutom krävs insatser för att säkra att så
många studerande som möjligt får en yrkesutbildning eller högskoleförberedande utbildning. I det här sammanhanget ser regeringen också över resursanvändningen för elever i behov av särskilt stöd. I det här arbetet berörs som
tidigare nämnts Ålands folkhögskola, Katapult, ungdomslotsarna och Yrkesstart.
För att förstärka möjligheterna för inflyttade med annat språk än svenska
att erhålla yrkeskunskaper i kombination med svenska kunskaper, kommer
särskilt yrkesinriktade utbildningar, t.ex. inom vård- och restaurangsektorn,
att erbjudas denna målgrupp inom ramen för Ålands gymnasium. Landskapsregeringen ser över vilka studieformer som kan användas för att i övrigt
erbjuda en god integrationsutdelning. Utbildningen SFI har redan nu under
våren utbjudits för att vi ska få bästa möjliga svenska utbildning för invandrare.
Ramen för Högskolan på Åland minskas med ca 50 000 euro fram till
2015. Ett nytt utbildningsavtal utarbetas där mål och resultat knyts tydligt
samman med den ekonomiska tilldelningen. Målen ska vara nära knutna till
arbetsmarknadens behov och större fokus läggs på tillväxt och utveckling.
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Högskolans forskningsuppdrag ska vara tydligt inriktad på tillämpad forskning i nära samarbete med näringslivet.
Arbetet med att skapa en mer självständig högskola fortsätter, med siktet
inställd på en bolagisering i slutet av perioden. Den bolagiseringen går inte
att göra över en natt. Det krävs att det vidtas åtgärder steg för steg. Det har
landskapsregeringen och tidigare landskapsregeringar redan sett när man bolagiserade posten.
Sjöfartsutbildningen samordnas för en effektivare användning av gemensamma resurser. Ett första steg har redan tagits då vi under en försöksperiod
har samma tjänsteman som ansvarar för såväl Ålands sjösäkerhetscentrum
som skolfartyget Michael Sars.
Diskussioner pågår nu samtidigt med högskolan och yrkesgymnasiet om
hur organisationen runt sjöfartsutbildningen i detalj ska formas för att under
hösten genomföras för att få den samordning som bl.a. finns beskrivet i budgeten och också i regeringsprogrammet.
På museibyråns sida sker förändringar inom personalen som motsvarar ca
150 000 euro. Framför allt föreslås att förvaltningen av byggnader och markområden samordnas mellan museibyrån, byggnadsbyrån, miljöbyrån och
skogsbruksbyrån. Härigenom förväntas museibyrån samt med ytterligare
omfördelningar inom byrån minska antalet tjänster fram till 2015 med ca tre.
Utöver detta kommer prioriteringar att behöva göras gällande den öppna museala verksamheten, då resurserna även här minskar.
Gällande kulturell verksamhet stöds den framför allt genom PAF-medel,
till både ideella och yrkesverksamma utövare. PAF-medel föreslås i omställningsbudgeten frysas till 2012 års nivå. För att ändå kunna stöda nya verksamheter inom sektorn samt få en större dynamik kommer grunderna för
PAF-medelstilldelningen att ses över. Detta gäller även PAF-pengar som tilldelas ungdoms- och kulturverksamhet samt idrottsverksamhet i det här
sammanhanget.
Som stöd för den fortsatta kulturpolitiken håller det kulturpolitiska programmet på att uppdateras och kommer senare att tillställas lagtinget i form
av ett meddelande.
Fru talman! Idrottspolitiken sköts till stora delar av Ålands Idrott som i
egenskap av takorganisation för idrottsrörelsen har till uppdrag att fördela de
PAF-medel som öronmärks för idrotten. Hittills har landskapsregeringens
styrning av dessa medel begränsats till smärre skrivningar i budgeten.
Regeringen kommer under året tillsammans med Ålands Idrott att utforma
övergripande och långsiktiga strategier för idrottspolitiken. Tyngdpunkten
kommer att ligga på barns- och ungas idrottande, men även professionella
satsningar kommer att stödas.
Ungdomarna aktiveras och görs delaktiga i samhällsbygget genom ett försök med 3-4 kreativa ungdomsforum. Det första kommer att genomföras här
under våren. De kommer att genomföras på ett sådant sätt att ungdomarna
på sina egna villkor ges möjlighet att träffa beslutsfattare på olika nivåer och
påverka dem i beslut som tas och som berör ungdomar. Under professionell
ledning utvecklas forumet tillsammans med ungdomarna och om ungdomarna så önskar ordnar vi ett ungdomsparlament under hösten.
Hemsidan ung.ax kommer att utnyttjas flitigare för att få fram ungdomars
åsikter om förslag och beslut som tas på olika nivåer, både här på landskapsnivå och ute i kommunerna.
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Som ett led i firandet av självstyrelsens 90-års jubileum samt i regeringens
strävanden att locka hem åländska ungdomar efter avslutande studier, ordnas ett seminarium i början av augusti där möjligheten att bekanta sig med
den framtida åländska arbetsmarknaden kommer att ges.
Till sist fru talman, sittande regering presenterar idag ett förslag till omställningsbudget, ett ramverk för de åtgärder som nu ska vidtas under de
kommande åren för att nå det gemensamt uppsatta målet om en budget i balans. Åtgärderna underlättas visserligen, som tidigare har nämnts under dagen, av Finlands regerings besked om ökade inkomster.
Vi har ingalunda kunnat prestera detta dokument utan att vi själva också
har behövt jobba ganska hårt med utgiftssidan. Åtstramningar finns på i
princip alla områden, vilket också är ett måste om man ska kunna åstadkomma en allmän känsla av ansvar.
Jag ska också villigt erkänna att budgeten inte till alla delar är en moderatbudget, men den är inte heller helt och hållet en obunden, socialdemokratisk
eller centerbudget. Politik handlar om att hitta gemensamma vägar in i framtiden. Ibland får man ge, ibland får man ta. Liggande förslag lägger en god
grund för ansvarsfull och framåtsiktande budgetpolitik. Jag och mitt parti,
moderaterna, kommer att fortsätta att konstruktivt och genom samarbete
jobba framåt för Ålands bästa. Tack fru talman!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Det var en skäligen heltäckande presentation som minister
Ehn gav, tack för det. Den gick på sina ställen långt utanför vad som är
brukligt i en tilläggsbudget och vi har lärt oss idag att så ska det vara.
Bästa minister Ehn, jämförelsen med studiestödets förmånsnivåer i Finland och Sverige med våra var säkert riktig utom på en punkt som ministern nämnde i förbifarten. Jag vill få ett förtydligande där. Möjligheten för vuxenstuderandes studiestöd i riket är på en helt annan nivå än
vad den är hos oss på Åland. På Åland är den noll. Utgår man från noll
är det svårt att räkna i procent. Noll är noll och möjligheten till den är
begränsad. Ska vi förstå den på det sättet att omnämnandet i förbifarten
om att det här ska ses över också inbegriper att nivåerna på Åland ska
komma i paritet med vår omgivning?
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! För det första är vuxenstudiestödet inte noll. Nu kan jag tyvärr inte siffrorna i dagsläget som ett rinnande vatten, men jag vet att
vuxenstudiestödet är betydligt lägre än vad det är på framför allt fastlandssidan. Vår ambition är att när vi kommer till slutet av perioden och
vi börjar få ett bättre grepp om vart samhällsekonomin är på väg och om
vi då ser att det finns ett utrymme som tilldelas den utbildningspolitiska
sidan, är det här en av de bitarna som vi kommer att prioritera när det
gäller att föreslå åtgärder för att förbättra saker och ting. Fortsätter
samhällsekonomin i en betydligt stramare kostym kommer vi att få svårt
att komma det här till mötes, men skrivningen är sådan att den ska signalera att ges det utrymme inom den utbildningspolitiska budgeten
kommer det här att finnas som en av de första åtgärderna som man vidtar.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag tackar också minister Ehn för presentationen av sin del. Vi
har hakat upp oss rätt mycket på ordet omställning. Då väntar man sig
förstås att det ska vara väldigt många nya saker, men jag känner igen
mycket från tidigare diskussioner. Det är bra, det är väldigt bra att man
jobbar vidare med många saker som man har satt i gång och som har
funderats på tidigare. Ministern sade att man mot slutet av mandatperioden kommer man att se över inkomstgränserna för hur mycket man
kan tjäna och lyfta i studiestöd. Där börjar man i fel ända. Borde man
inte börja med den åtgärden innan man gör ändringen i indexjusteringen, så att man skulle göra det möjligt för de studerande att tjäna mera på
sommaren och efter det överväga en indexjustering eller dra ner på studiestöden.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! För det första handlar det inte om att vi ska dra ner på studiestöden eftersom vi nu föreslår att vi under en begränsad period inte
indexjusterar det. För det andra får man redan tjäna hur mycket pengar
som helst under sommaren så det tror jag inte att man kan göra så
mycket åt. Det gäller de här stödmånaderna som vi ska se över. För det
tredje, fru talman, det jag nämnde i mitt anförande var att samtidigt
som vi nu lägger fram ett förslag om att indexjusteringen ska vara borta
under en begränsad period, alltså tre läsår, ska vi också se på möjligheten att se på inkomstgränserna. Det som gällde slutet av perioden och
vuxenstudiestödet.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Ja, nu fick jag det utrett. Vuxenstudiestödet skulle vara väldigt
viktigt. Vi vuxna vill också ha möjligheten att studera och lyfta ett stöd.
När man tar bort indexjusteringen drar man ner på studiestödet eftersom det handlar om att man får mindre pengar att leva på eftersom
kostnaderna ökar i förhållande till det så minskar det.
Jag vill också gratulera till att man ordnar ett seminarium för ungdomar. Det gjorde vi också under vår period och det var väldigt lyckat.
Man bjöd in alla olika företagare och det var mycket uppskattat från
ungdomarnas sida. Det är mycket bra att man gör också den åtgärden.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! När det gäller åtgärden att inte indexjustera var jag inne på
det i en replik tidigare, att vi gjorde bedömningen att den effekt det får
på de studerande är naturligtvis negativt, men i jämförelse med hur det
ser ut runt omkring oss, med andra åtgärder som kunde vidtas, om man
jämför hur vi är med och stöder andra delar av samhället kunde vi konstatera att det här är en av de bitarna som man kan acceptera. Man
måste, om man ska göra den här typen av omställningar i ekonomin,
minska kostymen, vara beredd på att göra någonting som smakar lite
illa. Jag vill ta en liten jämförelse, en folkpensionär idag har i storleksordningen 500-550 euro att leva på, en studerande har 550 euro i di-
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rekta stöd och bidrag och ytterligare möjlighet att få ett lån på 360 euro
per månad alltså 910 euro per månad att leva på. Det är samtidigt en
satsning som ligger i framtiden, en satsning för att kunna få ett jobb och
i framtiden få en arbetskarriär. Vi tyckte därför att det inte var orimligt
att bromsa det här ett tag för att sedan återgå till det.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Minister Carina Aaltonen

Fru talman! För politikområdet socialvård, hälso- och sjukvård och miljö har
arbetet med den här omställningsbudgeten varit en ganska tuff process. Det
fanns inte så många givna möjligheter till inbesparingar när vi inledde arbetet i januari. Med tanke på att människor och miljö är viktiga områden för
den här regeringen och för de allra flesta ålänningar så är det med stor omsorg som förändringar och omstruktureringar har gjorts. Det var stora inbesparingar inom det här området också under den förra regeringen. Dessutom
har vi ett ökat behov av att stärka tillsynsverksamheten både beträffande
stödjande och granskande över kommuner och hälso- och sjukvård. Vi har
ändå lyckats ganska bra att genomföra det av det ekonomiska läget påkallade
sparbetinget, men att det också samtidigt har möjliggjort utrymme för att
göra nödvändiga insatser, som att bl.a. utöka tillsynen.
Vad är då den största omställningen inom mitt ansvarsområde. Ja, det vi
kommer att rikta in oss på under de kommande åren är att skapa förutsättningar för äldre att bo hemma längre. Här behövs en hel palett av olika åtgärder. Vi behöver ytterligare utveckla närståendevården, hemtjänsten, hemsjukvården, ny teknik och andra sätt som skapar trygghet för de äldre i sina
hem.
Ett viktigt och efterlängtat projekt är också den geriatriska kliniken vid
ÅHS, som förhoppningsvis kan börja byggas redan nästa år. Ett projekt som
började planeras under den förra regeringen.
Det påbörjade arbetet med den sociala servicestrukturen är också en viktig
pusselbit för att garantera att framtidens kommunala omsorger ska nå ut till
alla, till äldre, till personer med funktionshinder, barn och ungdomar, alla de
medborgare som i olika skeden av livet är i behov av insatser och omsorger
ska få det. Ingen ska behöva tveka om den här regeringens vilja när det gäller
att stöda de mest utsatta grupperna i vårt samhälle. Regeringen är enig i den
här ambitionen och vår målsättning är att de människor som behöver hjälp
och stöd ska få det. Vi ska inte spara på gamla och sjuka.
En minst sagt het fråga i media har varit tandvården. Det råder ett stort
missförstånd om vad allmän tandvård är och innebär. En del partiledare här i
lagtinget talar om gratis tandvård i offentligheten. Om det här är okunskap
eller om det handlar om ovilja, ska jag låta vara osagt, men vad jag och mina
kollegor i många års tid har talat om är att vi på Åland också behöver allmän
hälso- och sjukvård där också tandvården ska ingå för alla och inte som i
idag, bara för utvalda grupper.
Idag är det bl.a. barn och unga under 26 år, personer med olika sjukdomar
och delar av ÅHS personal som får gå till den offentligt skattefinansierade
tandvården. Vi menar att valfriheten skulle öka om alla har möjlighet att
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också få gå till ÅHS tandvård, att få välja det. Våra nordiska grannar har sedan länge allmän tandvård.
Att det i dag finns både väljare och politiska motståndare som känner sig
besvikna över att allmän tandvård inte har införts på Åland efter den här regeringens knappa fem månaders arbete, är bara att beklaga. Det här är inte
en reform som genomförs på en kafferast. I Finland tog det 20 år att få igenom reformen om allmän tandvård och målet för den här regeringen är att ta
steg för steg i takt med att det finansiella läget förhoppningsvis förbättras.
Jag är mycket glad över att vi inledningsvis kan erbjuda de fast bofasta i
skärgården, om de vill, möjlighet att gå till ÅHS tandhälsa när den ambulerande tandvårdsbussen kommer ut till skärgården. Som vi ser det är det en
klok samhällsekonomisk satsning, inte bara för barn, unga och äldre utan
också för den arbetsföra befolkningen som bor och verkar i skärgården. De
ska inte behöva avsätta en hel arbetsdag för att besöka tandläkaren i Mariehamn, i synnerhet nu när skärgårdstrafiken minskar med 3 000 timmar per
år.
Beträffande servicenivån är den ännu inte fastställd, men min avsikt är att
den ska motsvara det som ges i Mariehamn, bra bastandvård helt enkelt. Regeringen avser också att inom kort fatta beslut om vilka övriga grupper som
ska prioriteras inom ÅHS tandhälsa. I det arbetet har vi fokus på de som av
medicinska och sociala skäl behöver få tillgång till allmän tandvård. Vårt mål
är att öppna upp för nya grupper i takt med att den finansiella situationen
förbättras.
Sedan måste vi också ta reda på vad en sådan här utveckling kostar. Det
har vi inte hunnit ta reda på ännu. Det vi vet är att det finns ett förändrat behov av utökad tandvård, bl.a. hos de äldre som idag bor på institutioner och i
äldreboende också på fasta Åland. Tidigare generationer, de har inte haft
samma behov eftersom man i större utsträckning hade proteser. Idag har
glädjande många äldre sina egna tänder i munnen och de måste skötas om på
ett bra sätt.
Min förhoppning är att den ambulerande enheten även ska kunna besöka
institutioner och äldreboenden på fasta Åland. Personer med demens är
också en målgrupp som borde inrymmas i de prioriterade grupperna för ÅHS
tandhälsa.
Mer information om det här kommer efter att den arbetsgrupp som jobbar
med de här frågorna som bäst, har givit sin rapport som kommer inom sommaren.
Kritiken om att regeringen tar bort sjukdomskostnadsavdraget är stor. Det
är ett system som har funnits sedan länge och som många har vant sig vid.
Redan 1992 togs sjukdomskostnadsavdraget bort i riket efter att det hade varit i kraft i 40 år. När man slopade avdraget i riket konstaterade man att avdraget hade behövts tidigare eftersom stödsystemen inom hälso- och sjukvården var rätt bristfälliga. 1992 konstaterade man att ju större den skattskyldiges inkomster var desto mer lindrar avdraget beskattningen.
Dessutom konstaterade man att pensionsinkomstavdraget i statsbeskattningen och den höjda nedre gränsen för den progressiva skattskalan, medförde att den största delen av pensionstagarna inte hade någon nytta av avdraget. Det framhölls också att sjukdomskostnaderna kompenserades genom
olika andra stödformer, bl.a. har man utökat de offentliga hälsovårdstjänsterna, sjukförsäkringsersättningarna och genom direkta inkomstöverföringar.
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Eftersom de olika stödformerna överlappade varandra blev det svårt att uppskatta det totala beloppet av stöd. Ett annat motiv var att ett avdrag som
måste styrkas genom verifikat är arbetsdrygt både för den skattskyldige och
för förvaltningen. Det var orsaken till att man slopade avdraget i riket.
Det är självklart att vi i regeringen kommer att analysera vilka konsekvenser slopandet av sjukdomskostnadsavdraget kommer att få på Åland. Om det
finns orsak kommer vi att vidta åtgärder så att inte någon oskäligt drabbas på
ett orättvist sätt. Regeringens avsikt och mening är givetvis att alla som behöver sjukvård ska få den vård de behöver utan att det ska finnas ekonomiska
hinder som försvårar eller omöjliggör det här.
Min bestämda uppfattning är att det även finns andra sätt att rikta skattemedel på så att de ger bäst effekt mot dem som har små eller mycket små inkomster, t.ex. en ensamförsörjare med flera barn eller garantipensionärer.
Genom att ha låga avgifter och ett fungerande effektivt högkostnadsskydd så
garanteras alla tillgång till vård enligt behov.
Högkostnadsskyddet kan utvecklas ännu mera. Då tänker jag definitivt på
de ca 300 garantipensionärer som borde få tillgång till ÅHS tandhälsa. Om vi
idag skulle införa dem i de prioriterade grupperna skulle de svårligen ha råd
att gå till tandläkare i vilket fall som helst. Det har man inte om man har 670
euro i pension när ett besök på ÅHS i snitt kostar ungefär 100 euro. Däremot
om tandvården skulle omfattas av högkostnadsskyddet skulle det finnas reella möjligheter att förbättra den här gruppens behov.
Ett annat sätt är att barn och unga under 18 år skulle ingå i mammans eller
pappans högkostnadsskydd på samma sätt som det görs i Sverige. Idag har
alla åländska barn ett eget högkostnadsskydd och är man ensamförsörjare eller har många barn så blir det en stor kostnad. Det finns alltså säkert anledning att analysera ytterligare var vi kan rikta in våra åtgärder så att insatserna
gör bäst nytta. Vi måste se till helheten och vi har som sagt precis just bara
börjat.
Min bestämda åsikt är i alla fall att vi ska se till att inte försämra för de
sjuka och för de grupper som har de minsta inkomsterna. Att göra något annat är helt otänkbart.
Det finns andra frågor på mitt bord också. Jag tar det ganska kort så jag
kanske får återkomma på måndag. Beträffande miljövården är jag glad nu att
det finns anslag för Natura 2000-programmet i budgeten. Vi säger även att
vissa fastigheter som finns i landskapets ägo kan ingå som kompletteringar i
de åländska Natura 2000-programmet.
Arbetet för ett renare hav fortsätter. Inom kort kommer en ändring av vattenlagen till lagtinget, som är ett steg i rätt riktning. Vi fortsätter också arbetet med att inrätta skyddsområden kring dricksvattentäkterna inklusive
Ålands vattens skyddsområde i samråd med markägarna och övriga berörda
parter. De delar av vattenvården som idag finansieras under momentet Vattenförsörjning och vattenvård, som t.ex. samarbetet med Husö biologiska
station föreslås få sin finansiering via PAF-medel.
Vi har också en stor myndighet som har fått ta ganska stor del av inbesparingarna, ÅMHM. De har en verkligt omfattande verksamhet idag och uppgifterna blir inte färre, snarare tvärtom. Här fortsätter arbetet nu med att se
över utgifterna, men även när det handlar om att öka intäkterna. Det finns
utrymme att göra det här. I de omkringliggande regionerna har man ca 50-70
procents kostnadstäckning på motsvarande myndigheter, men på ÅMHM lig430

ger självkostnadsgraden på ungefär 20 procent. Här kommer vi bl.a. att se
över timtaxan som idag är 30 euro, medan motsvarande medelnivå i riket är
50 euro. I Sverige ligger den t.o.m. på mellan 80 och 110 euro per timme. Här
finns det utrymme för att öka intäkterna. Samtidigt vill vi noga se på vilka
områden, vilka företag, som kommer att beröras. Bl.a. beräknar vi att vi kan
göra en höjning av avgifterna beträffande prövning av serveringstillstånd. Det
är också företag, näringsidkare, som kommer att drabbas, de får vara med
och hjälpa till med att få landskapets budget i balans.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Den mobila tandvårdsenheten förbättrar rörligheten. Meningen var att göra förutsättningen för att serva skärgården bättre, men
också precis det att serva serviceboende där de äldre finns, som i allt
större utsträckning har permanenta tänder. Den mobila tandvårdsenheten skulle serva skärgårdsborna, till stor del de som är rörelsehindrade, de äldre och barnen. Tänker man också tillföra mera tandläkarresurser, alltså att tandvårdsvagnen är mera ute i skärgården? Annars falller förslaget faktiskt helt platt.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! För det första måste en mobil tandvagn inköpas. Det finns
offerter som har kommit in och där finns bl.a. en modell som ser ut som
en husbil där det också finns skenor i taket där man kan ta in rörelsehindrade och äldre som sitter i rullstol. Det är självklart att om man ska
utöka verksamheten att också omfatta äldre, som bor på institutionerna
och äldreboende på fasta Åland, då är det säkert så att man behöver utöka med mera tandläkarresurser och tandsköterska. Det här är någonting som ÅHS styrelse får diskutera vidare.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Landskapsregeringen tänker också göra en ny fattigdomsutredning. Som har påpekats tidigare sade den förra utredningen att sjukdomskostnadsavdraget är en av de viktigaste åtgärderna för dem som
har det tufft ekonomiskt. Hur ser socialministern på den frågan? Det
blir en ganska allvarlig försämring för dem som har det sämst.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Ja det är där vi måste göra analyser och försöker få dem
klara tills det här träder i kraft. Jag vet att vi redan i morgon har en
överläggning om att höja utkomstskyddet och livsmedelskompensationen med 10 procent. Det har vi till överläggning i morgon och det kommer förhoppningsvis att förbättra situationen för de mest utsatta beträffande utkomstskyddets grunddel. Det är klart att det säkert måste andra
kostnader till. Det ska vi ta tid på oss att analysera. Vi vill absolut inte
försämra för dem som har det allra sämst och allra svårast. Jag gav exempel på vilka andra åtgärder man kan göra. Vi kan också titta på högkostnadsskyddet för barn, att det ska ingå i familjens högkostnadsskydd.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag får tacka ministern för god tilläggsinformation, men
tycker ändå att stycket om den s.k. allmänna tandvården mera var ett
försvar för en socialdemokratisk tankegång än för en landskapsregerings
politik. Därför vill jag ändå ställa frågan om att vi väl ändå är överens
om att omställningsbudgeten för åren 2013-2015 avseende penningtilldelningen till Ålands hälso- och sjukvård inte ger särskilt mycket utrymme för större ökningar av anslagen till ÅHS tandvårdsklinik.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Det beror på hur man prioriterar, men det är sant. Det finns
ett sparbeting på ÅHS och det finns ett sparbeting på ÅHS tandhälsa
också. Vi måste se över hur man kan fördela resurserna dels internt eller
om det finns andra vägar att gå. Sedan måste vi också följa med hur läget förbättras överlag för den åländska ekonomin. Finns det ekonomiska
möjligheter är det klart att vi ska titta på hur vi kan utveckla verksamheten. Det är självklart.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Ibland kan det hända att föregående talare tar samma fråga.
Nu får jag utveckla den ändå. Steg för steg sade ministern, att man
skulle utveckla tandvårdsreformen. Min fråga är egentligen om övriga
partier i landskapsregeringen har omfattat den utvecklingen att man ska
gå steg för steg under den här mandatperioden. När man läser förslaget
till budget finns det ingenstans där man säger att man ska ge mera
pengar än till den ambulerande tandvårdsvagnen i skärgården.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Det finns också en skrivning i regeringsprogrammet. På sidan 30 kan man läsa att landskapsregeringen avser att inom kort fatta
beslut vilka grupper som ska prioriteras inom tandvården. Tandvården
utökas därefter i enlighet med regeringsprogrammet och i takt med att
den finansiella situationen förbättras. Initialt är det alltså skärgårdsbefolkningen. I regeringsprogrammet har vi speciellt tittat på de grupper
som av medicinska och sociala skäl kan komma att omfattas av det här.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Det här är lite oklart fortfarande om de övriga partierna
kommer att gå med på den saken. Jag får den uppfattningen när jag
lyssnar på kollegorna på sidan om mig att det inte ska tillföras några
pengar. En annan fråga gällande sjukdomskostnadsavdraget, man pratar om att man ska göra analyser, normalt när man kommer fram med
ett förslag eller något, så borde analyserna ha varit gjorda. Vad händer
om det visar sig att det slår helt fel. Min kollega Axel Jonsson tog upp
utredningen om hur situationen kan för ekonomiskt utsatta pensionstagare förbättras. Det påverkar pensionärer och svaga väldigt mycket om
sjukdomskostnadsavdraget försvinner.
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Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Vi har suttit i regeringen i knappt fem månader och har
jobbat med omställningsbudgeten sedan januari. Det är klart att vi inte
har alla underlag färdiga, hur det kan slå för de riktigt mest utsatta, men
det kan jag garantera ledamot Eklund, den här regeringen avser inte att
försämra situationen för de mest utsatta.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Fru talman! Jag säger som ledamot Eklund för jag var också inne på det
här. Hur kommer det sig att ni inte har analyserat förrän ni kommer
med ett förslag. Man föreslår att sjukdomskostnadsavdraget ska avskaffas. Nu har både lantrådet och minister Aaltonen stått här och sagt att
nu ska man börja analysera, det ska inte drabba de mest utsatta. Samtidigt säger man i tilläggsbudgeten att det ska bort. Samma sak med tandvårdsreformen. Ministern står och säger att man ännu inte har hunnit ta
reda på hur mycket det kommer kosta, samtidigt som vi får höra att det
inte ska tillföras mera kostnader. Hemläxan har kunnat göras lite bättre.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! I riket tog man bort sjukdomskostnadsavdraget redan 1992
eftersom man menar att den största delen av pensionstagarna inte hade
någon nytta av avdraget. Man hade så små skatter så det fanns inte någon möjlighet att göra något avdrag. Lantrådet har redan sagt här i dag
att det kanske finns andra sätt att stöda bortfallet, genom grundavdraget, man kan införa flera grupper där. Man ska inte måla svart på väggen ännu. Vi ska fortsätta och analysera och se vad det här får för konsekvenser.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! I lagtinget har vi att ta ställning till det som står i tilläggsbudgeten och där säger man att sjukdomskostnadsavdraget ska tas bort. En
argumentation som ministern nu kommer med är att man har gjort det i
riket. Där har man gjort det på vissa skäl. Samtidigt har vi vår egen utredning om personer som lever på gränsen och under fattigdomsgränsen. Där har man sagt att det är ett viktigt avdrag. Varför luta sig mot riket, vi ska väl ändå sköta vår egen socialpolitik? Varför lutar man sig
också mot riket när man talar om den allmänna tandvården. Det har
man i riket och då ska vi ha det här. Kanske lite egna utredningar,
kanske lite egen hemläxa förrän man kommer till lagtinget, förrän man
kommer med mer konkreta förslag.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Vtm Viveka Eriksson föreslog också att sjukdomskostnadsavdraget skulle tas bort, men det skulle fasas ut på tre månader och sedan skulle kommunerna själva få ta hand om kostnaderna. Så menar
inte vi att man ska göra. Det är ändå kommunerna som står för bastryggheten när det gäller omsorger för barn och äldre, handikappservice
osv. Då är det rejälare att göra så här. Vi lägger ett stort ansvar på de
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åländska medborgarna, ja, men man knuffar inte problemet över på
kommunerna som den förra regeringen försökte göra.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade. Diskussionen avbryts här och återupptas måndag
16.04.2012.
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Budgetmotioner (BM 17-19/2011-2012)
Ärendets behandling avbröts vid plenum 11.04.2012 då talmannen meddelade att förslaget är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet efter avslutad diskussion.
Kvar på talarlistan står ltl Tony Asumaa, minister Gun-Mari Lindholm, ltl Torsten
Sundblom, ltl Carl-Johan Fogelström, minister Veronica Thörnroos, minister Fredrik
Karlström, ltl Gunnar Jansson, ltl Sara Kemetter, ltl Göte Winé, vtm Viveka Eriksson, ltl
Danne Sundmans samt ltl Torbjörn Eliasson.
Diskussion.
Ltl Tony Asumaa

Fru talman! Debatten om tilläggsbudgeten fortsätter idag och jag får äran att
vara först uppe, vilket inte händer alla dagar.
Vad gäller tilläggsbudgeten så ska vi inte göra den så långarandig. Jag
kommer att återkomma till motiven för den budgetmotion som vi har lämnat
in gällande indexjustering av studielånet. Jag kommer att gå in på den lite
djupare.
Vad gäller själva sifferstaten i tilläggsbudgeten 2012 så består den av tre
sidor, 37-39, och sedan har vi detaljmotiveringarna på sidorna 40-46. De här
tre sidorna innehåller siffror där vi kan konstatera att kostnaderna för 2012
stiger med 4,34 miljoner medan inbesparingarna är 42 000 euro samt att
skattegottgörelsen ökar med 941 000 euro. Vad gäller omställningen på kostnadssidan för 2012 så ökar det med 3,36 miljoner euro. Det kan vi klura oss
fram till när vi fördjupar oss i siffrorna.
Om vi läser på sidan 36 i tilläggsbudgeten för 2012 så står det klart och
tydligt; "tillägget balanseras på en nettominskning om 2,699 miljoner euro”.
Då frågar sig gemene man hur det är möjligt om vi har kostnader på 4,34 miljoner och inbesparingar på 983 000 euro? Svaret är rätt enkelt. Det är ett
bokföringstekniskt tricks där man genom upptagandet av fiktiva lån åt sig
själv och av sig själv, som också kallas finansieringslån, får detta balanserat.
Sedan har man också tagit in en överföring på 7 miljoner euro som en intäkt
från 2011, som i själva verket är 7 miljoner mindre förlust än den budgeterade
förlusten på 24,5 miljoner euro. På det här viset får man det till att man har
minskat kostnaderna med 2,7 miljoner euro.
I det privata näringslivet skulle väl det här kallas för kreativ bokföring.
Men i landskapet är det en normal bokföringspraxis och allmänt accepterat.
Det här förstår kanske alla ute på gatan. Därför är jag glad att man skriver i
samma tilläggsbudget, på sidan 16, att inför budgeten 2013 ska man vara
mera informativ vad gäller siffror och införa tabeller och grafer så att alla
ålänningar ska förstå siffrorna i landskapets budgeter framöver.
På sidan 28 under utbildnings- och kulturpolitik kan vi läsa: "På grund av
det strama budgetläget avser landskapsregeringen att inte indexjustera
studiestödet för läsåret 2013-14 till 2015-16".
Regeringen i riket skrev i sitt senaste regeringsprogram att man 2014
kommer att införa indexjusteringar av studielån. Detta värderas av den finska
regeringen så högt att man prioriterar om andra kostnader för att kunna införa detta i strama tider. Vår regering tänker nu göra tvärtom, tyvärr.
Ändringen av landskapslagen om studiestöd trädde ikraft den 1 januari
2009 på Åland. Där lagstadgar man i § 6a om indexjustering av studiestödet.
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Lagförslaget lades fram 2007 av dåvarande lantrådet, nuvarande finansminister Roger Nordlund och dåvarande kultur- och utbildningsminister, nuvarande lantrådet Camilla Gunell. Då ansåg man att behovet av lagändringen
verkligen var nödvändig för att de studerande från Åland inte skulle ha sämre
nivåer på sina sociala förmåner, i detta fall studiestödet, än på rikshåll. Man
poängterade starkt även vikten av att åländska studerande skulle ha samma
ekonomiska villkor som studerande i kringliggande regioner beträffande
denna stödform.
Ltl Sundman brukar ofta säga att han är före sin tid. Vid tidpunkten för
ändring av landskapslagen om studiestöd satt ltl Sundman som ordförande i
kulturutskottet. Utskottet skrev i sin allmänna motivering följande; ”det ursprungliga besparingssyftet har inte överskuggat reformen vilket utskottet
bedömer som positivt. Eftersom en satsning på utbildning ur samhällets
perspektiv utgör en investering för framtiden.” Kulturutskottet sade också; ”
vi är dock tydliga med att det ska införas en indexjustering, annars sänks de
studerandes subsidier för varje år och så vill vi inte ha det.” Men nu skriver
regeringen tydligt och klart i sin första tilläggsbudget att man vill ha det så
från och med 2013.
Åland har varit före sin tid gentemot riket genom att man har gått in för att
indexjustera studiestödet redan 2009. Nu verkar det som om man inom regeringspartierna vill driva tillbaka klockan och vara efter sin tid.
Utbildningsminister Ehn och jag hade en gemensam insändare i samband
med riksdagsvalet 2011. Vi skrev att vi ansåg att det skulle ordnas mera möjligheter till sommarstudier, till och med en tredje termin, så att unga välutbildade människor tidigare skulle komma ut i arbetslivet. Vi utexamineras
idag vid cirka 28 års ålder, meridianen för EU-länderna ligger på 25 år. Samhällets intresse är att de studerande ska studera så effektivt som möjligt och
att man snabbare ska få ut dem i arbetslivet. Behovet av utbildad arbetskraft
är stort och behovet bara växer. Att slopa indexjusteringen är nog inte verktyg
för att få ungdomarna ut i arbetslivet, snarare tvärtom kanske.
Vi inom liberalerna anser fortfarande att utbildning av ungdomar är en
mycket bra samhällelig investering. Vi vill inte sätta åländska studerande i en
sämre ställning än övriga nordiska studeranden genom att slopa indexjusteringen av studiestödet. Därför har vi också skrivit budgetmotion nr 18/20112012 och föreslagit att meningen om slopad indexjustering stryks i denna
första tilläggsbudget för 2012. Vi vill, med andra ord, vara i tiden. Tack, fru
talman.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Kollegan Asumaa är en god sifferman och han inledde med
att göra olika budgetjämförelser och det är relativt hopplöst att göra i
vårt system. Däremot är bokslutssiffror exakta. Om vi lär oss läsa bokslutssiffror så kan vi se att vi har stora bekymmer i landskapets ekonomi. Enligt bokslutet ökade personalkostnaderna mellan 2010 och
2011 med 9 procent. Konsumtionsutgifterna ökade mellan 2010 och
2011 med 10 procent. Är det nu inte vår huvuduppgift att få stopp på den
omöjliga utvecklingen som vi har när det gäller landskapets finanser?
Då bär det inte så hemskt långt att diskutera i budgetsiffror, utan vi
måste diskutera i åtgärder för att få en förändring till stånd.
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Ltl Tony Asumaa, replik

Fru talman! Vi vet att vtm Jansson också är en god sifferman. Vi håller
alla med om att vi behöver få styrfart på vår budget. I mitt anförande
pratade jag bara om vad som skrevs i tilläggsbudgeten vad gäller siffrorna. Det är klart att det inte är acceptabelt att kostnaderna ökar. Vi vill
alla vara med att jobba för att minska kostnaderna. Det som jag nämnde
i mitt anförande var siffrorna som stod i tilläggsbudgeten, ingenting annat.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag gjorde en uppföljning av inledningen när det gäller
budgetsiffrorna och de jämförelser som sedan kom, som inte innebar
några besparingsförslag. Det var tilläggskostnader jämfört med vad
landskapregeringen talar om i ett av sina flera omställningsförslag. Både
massmedia och vi är lite pantfångar när vi har ojämförbara siffror ur
budgetsynpunkt genom att vi har mycket ålderdomligt system till den
delen. Därför vill jag understryka betydelsen av att vi måste tala i bokslutssiffror och göra de jämförelserna. Då ser vi att vi måste dra ner på
den kraftiga kostnadsutvecklingen som var mellan 2010 och 2011.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Vtm Jansson har helt rätt, vi måste få bukt på kostnaderna. Jag nämnde i mitt anförande att stryka förslaget om att inte justera studiestödet. Det handlar om 200 000 euro per år vilket är 0,06
procent av våra utgifter. Förslag på besparingar har vi. Jag lär väl återkomma till det när jag ska replikera mot minister Johan Ehn.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Alla förändringar som man gör nu svider. Det gäller att försöka välja dem som svider minst. Det är mycket riktigt att vi måste försöka få ungdomarna att studera så snabbt som möjligt. Men då kanske
vi borde titta på annat i stället än pengar. Jämför vi med vårt grannland
Sverige när det gäller studietakt så tror jag inte att de har varit över generösa med studiebidrag och att det är detta som gör att de har en
snabbare takt, utan de har ett betydligt strängare krav på hur mycket
man måste studera. Det är kanske också någonting som vi måste fundera på i framtiden.
I Finland och på Åland behöver man få 44 studiepoäng per läsår för
att få fullt studiestöd medan man i Sverige måste ha 60 studiepoäng,
annars blir det sänkningar. Om syftet med liberalen Asumaas förslag är
att snabba upp studierna så då tror jag inte att det här är rätt väg att gå.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Tony Asumaa, replik

Slopar man indexjusteringen i studiestödet så kanske det leder till att
man är ute i arbetslivet mera och att studietakten inte blir så snabb. Om
man tvingar folk att inte kunna studera på heltid i stället för att justera
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för att man någorlunda ska kunna leva på studiestödet så kanske studietakten hålls åtminstone på den nivå som vi har nu. Jag är rädd för att
om vi slopar indexjusteringen och annat så kanske vi ytterligare sänker
studietakten. Det vill inte jag och kanske inte utbildningsminister Johan
Ehn heller.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Det har naturligtvis funnits med i våra bedömningar när vi
har tittat på det här. Om vi ser på omkringliggande områden så ligger vi
10 procent och mer över både Sverige och Finland i hur mycket bidrag vi
totalt får. Systemen är lite vanskliga att jämföra därför att det svenska
systemet bygger dels på ett rent studiebidrag som ungefär är lika högt
som här, sedan har man en ganska stor lånedel. Medan vi här på Åland
utöver en lika stor studiebidragsdel också har en bostadsbidragsdel som
är dubbelt så stor som i Sverige, vilket gör att vi i dagsläget stöder våra
studerande betydligt mycket mera än vad svenskarna gör.
Angående studietakten så när vi tittar på lånenivåerna som de
åländska studerande tar ut så visar det sig att de idag inte ens fullt ut lyfter de lån som finns. Det tyder i stället på att det är andra faktorer som
leder till att man har en för långsam studietakt än att man inte skulle ha
en tillräckligt god ekonomi.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Samma siffror som Johan Ehn säkert också har läst
har jag har framför mig. Tydligen har han också läsa tabellerna här
också. Finland ligger ändå på en rätt låg nivå vad gäller grannländerna
runt om oss. Det stämmer också att vi har 10 procent mera i studiestöd
än vad man har i fastlandet. Men när man reviderar andra utkomststöd
så räknar man alltid med ett 10 procents tillägg när det gäller levnadskostnader. Mellan Finland och Åland skiljer det ungefär tio procent i bidrag. Sedan har vi samma studiestödsbidrag som man har i Sverige, 326
euro i Sverige och här har vi 329 euro. Det är i princip samma. Om vi
skippar indexjusteringen så kommer vi att vara efter från dag ett.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det stämmer som ltl Asumaa säger att jag länge har drivit
den här frågan för de studerandes väl och ve. Men jag ska inte ensam ta
åt mig äran för att indexjustering sedan kom till, bl.a. kulturutskottets
vice ordförande Sjögren var också med och drev det. Det står jag för.
Men samtidigt står jag också för att i dessa kärva tider måste man även
kunna titta på det här. Det har vi gjort och nu föreslår vi att studiestödet
under tre års tid inte ska indexjusteras, vilket innebär en liten sänkning.
Men ändå har vi en schysst nivå på våra studiesociala förmåner. Det
finns också annat som man kan fundera på, t.ex. höjning av inkomstgränsen. Många studerande säger att de måste jobba svart eller att de
inte får jobba. Varför är det så när man som studerande har kapacitet?
En studerande som kommenterade detta sade ungefär så här; ”det är
bättre att ni gör det här än att jag kommer hem till ett skuldsatt Åland,
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jag kan vara med och dela på den här bördan”. Man måste sätta saker
mot bakgrund av den ekonomiska situationen.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Jag håller helt med om att vi bör alla se över våra
kostnader i samhället. Men studiestödet är 0,06 procent av en total
budget, jag tror inte vi balanserar Ålands ekonomi med den delen. Finland börjar indexjustera 2014. Om vi lyfter bort indexjusteringen för de
här fyra åren, så när vi är tillbaka så har Finland gått om oss. Vi har tydligt sagt att vi inte ska ha sämre villkor än de andra. Då kommer vi heller
inte längre i fatt Finland, vi har ju ändå försämrat situationen för de
studerande. Om vi går in för att ha det sämre än andra så måste regeringen ta det ansvaret, men vi vill inte att det ska vara på det sättet.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Samma studerande hade också en kommentar: ”Det är väl
bättre att ni höjer studielånet så att jag själv får välja om jag vill bli
skuldsatt än att jag är med och skuldsätter Åland”. Jag tycker att det var
en bra kommentar. Nu tänker inte alla studerande på det sättet på
Åland, utan man ser till sin egen plånbok. Det är också många som är
kritiska.
Det finns mycket annat att göra för att gynna de studerande, framförallt gäller det att ha resurser, att se till att vi har en bra utbildning. En
röd tråd i den här budgeten är att vi ser till att vi har resurser till kärnverksamheter så att vi inte måste spara mera än nödvändigt där. Det är
också en prioritet som stöds av de studerande.
Det ska bli intressant att höra hur man ska finansiera den uteblivna
inbesparingen från liberalernas sida. Det får jag annars återkomma till i
mitt anförande.
Ltl Tony Asumaa, replik

Vad gäller finansieringen så i förra debatten visade vi hur man skulle finansiera och då hade vi kommit upp i 110 000 euro. Jag har räknat ut
summan för 2012-2013 som är 212 413 euro. Vi bör också minnas att
studiestödet är skattepliktigt, det 10 procent i skatt, netto är 191 000. Vi
hade 110 000 i besparingar.
Sedan finns det säkert moment där man kan ta, t.ex. ett externt samarbete B7, 66 000 euro. Sedan när landskapet ska sälja 11 flaskor champagne man kan fråga sig om man behöver uppta 100 000 euro varje år
för champagnen? Då har man redan mera inbesparingar än vad man
behöver så då är vi redan på plus.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag tänkte också höra lite om finansieringen. Eftersom
landskapet tar bort sin kompensation till kommunerna så är det ju
kommunerna som ska finansiera indexjusteringen. Eller hur? Det hjälper inte att sälja champagneflaskor då i landskapet.
Det är ju den budget som liberalerna satte, att vi ska ta bort landskapets kompensation vad gäller de kommunala avdragen.
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Sedan skulle det vara roligt att veta vad det här skulle innebära för en
genomsnittsstuderande i pengar. Kanske ltl Asumaa också har räknat ut
det?
Ltl Tony Asumaa, replik

Fru talman! Jag förstod inte riktigt vad ltl Sundback var ute efter. Studiestödet är väl inte ett kommunalt avdrag? Det är väl ett landskapsbidrag
som finns i landskapets budget. Vem är på väg att stryka det? Inte liberalerna, vi har aldrig lagt fram något sådant.
Ltl Barbro Sundback, replik

Då blir det så att avdragsmöjligheterna ökar för de studerande. Det påverkar också kommunernas ekonomi. Har ni räknat ut den effekten?
Ltl Tony Asumaa, replik

Fru talman! Är studiestödet avdragsgillt? Det är ju en beskattningsbar
inkomst. Man betalar skatt på studiestödet. Det måste väl gynna kommunerna om de får in skatt, tycker jag. Jag vet inte hur man ska dra av
hela studiestödet per månad, det är någonting nytt för mig åtminstone.
Men kanske man har infört något sådant också, men det känner jag inte
till.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! När man tar pengar ifrån någon eller att man inte får
den förhöjningen som man vill ha så blir man naturligtvis ledsen. Om
man frågar de studerande så kommer de att sakna de här pengarna. Jag
tror att alla inser att man måste bidra med sitt strå till stacken. Tittar
man på en klar och tydlig jämförelse så ligger vi på Åland högst just nu
när det gäller bidrag till våra studerande. Bostadsbidraget är 221 euro på
Åland och i Sverige 124 euro. I Sverige har de väldigt mycket restriktioner för att få det här bidraget. Där har vi en klar förhöjning. Hur man än
lägger ihop det så har vi just nu på Åland högst. Om motivet är att man
som studerande på Åland ska ha det bättre så bör man vara tydlig med
det.
När det gäller att studera fort så kanske det är bättre att man snabbt
vill förtjäna pengar och få full lön i stället för att studera.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Där är vi helt eniga med ltl Mattsson. Man ska så
snabbt och effektivt som möjligt studera och komma ut i arbetslivet för
det förtjänar vi alla på, både de studerande och samhället. Det är väl det
som är poängen.
Bostadsbidrag är bara en del av studiestödet. Studiestödet består av
både studiepenning, bostadstillägg och annat. Det är lite fel att bara titta
på en del, man behöver ändå jämföra med det totala. Man behöver också
titta på möjligheten för de studerande som inte har arbete, att också de
kan få lån. Alla får heller inte arbete, ungdomsarbetslösheten är hög på
Åland. De som inte får arbete har inte så mycket pengar. Då är det bra
att också kunna ta lån.
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Jag rekommenderar Mattsson att han tittar på graferna så ser vi hur
vi ligger till.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Pengar som pengar. Det centrala är nog det som man
får i studiestöd totalt, även fast en del av det kallas bostadsbidrag. Den
totala summan som man normalt som studerande får i studiebidrag är
just nu högre på Åland än i omkringliggande regioner. Med inflationen
så är det inte så stor risk att levnadskostnaderna stiger så dramatiskt att
vi tappar kraft i förhållande till de andra.
Om man ska försöka få de studerande så snabbt som möjligt ut i arbetslivet så kanske det inte är studiebidraget som ska höjas utan då bör
man titta på lite andra saker. Men vill man att de studerande ska må
bra, leva bra och ha mycket pengar i fickan så då ska man ha ett högt
studiebidrag.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Det är väl inte någon som ska ha höja studiebidraget.
Det ska indexjusteras. Vi har också en inflation på 2-4 procent. Indexjusteringen är ungefär samma som inflationen. Studiebidraget höjs inte,
utan studiebidraget hålls på den nivå som det bör hållas och inte försämras. Jag tror att vi är eniga om att inte någon ska höja studiebidraget, utan hålla det på den nivå det bör hållas för att följa inflationen och
annat i samhället, så att inte situationen ska försämras för de studerande. Det är väl detta som är själva pudelns kärna.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Igår morse, söndag morgon klockan sex, väckte vår hund mig och
ville ut. När jag kom ut på södra Seglinge så såg jag mångattet som glittrade
på sjön och solen som just höll på att stiga. Jag kände en lycka över att jag var
vaken just den stunden. Jag hämtade kameran och satte mig vid strandkanten. Det enda sällskapet jag hade var en vildmink som sprang på stenarna. Efter en liten stund hade tydligen min man saknat mig för han kom med kaffe
och varma filtar. Där satt vi tillsammans och tog emot dagen.
Alla ni som har varit med om en sådan här morgonstund nere vid havsbandet vet vad jag talar om. Ni som inte har varit med om det skulle jag
önska av hela mitt hjärta att ni skulle få vara med om det. Det är livskvalitet,
det är att leva ett med naturen, det är då man känner sig som starkast och det
är då som man oftast har de bästa tankarna.
Det är då man förstår ordet hållbar utveckling och att det är betydelsefullt
och viktigt med en bra miljö. Att människor och djur kan leva i samspel med
varandra.
Bästa lagtingsledamöter! Det är då som man förstår att naturen och miljön
och framförallt vår skärgård är Ålands guldgruva. Det är naturen som är vårt
svar på Norges olja och andra länders naturtillgångar.
Skärgården är viktig för oss alla. Vår miljö är viktig för oss alla. Utvecklande av vårt samhälle är också viktigt. Men att göra det hållbart och klimat-
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smart är viktigt, det är ett framtidsarbete och det är något som jag hoppas att
vi alla enas om.
Den allra viktigaste uppgiften som vi har tillsammans är att skapa ett förtroende, skapa en framtidstro och att arbeta med framtidens frågor på ett aktivt sätt.
Den här känslan och stämningen har präglat landskapsregeringen när vi
har tänkt på framtiden. Hur ska vi skapa en bra framtid för alla på Åland? Att
göra ett bra Åland lika bra i framtiden och hållbart i framtiden, det, bästa lagtingsledamöter, är ett framtidsarbete vi ska göra.
Man kan säkert tycka att enskilda frågor är viktiga. Jag brukar tycka ibland
att det är lite ”duttande” med det ena och med det andra. Vad är sist och slutligen det allra viktigaste? Det är att skapa en framtid och framförallt en framtidstro. Ett framtidsarbete tycker jag att vi har tagit oss an i den här landskapsregeringen. Vi har sett på frågor ur ett större perspektiv. Då tänker jag
på det arbete vi har satt igång när det gäller den digitala agendan så att människor kan vända sig digitalt till myndigheter, kommuner eller till landskapets olika verksamheter, oavsett var man bor på Åland. Det är väldigt viktigt
för att vi ska kunna bo var som helst på Åland.
Det andra viktiga framtidsarbetet är att skapa goda kommunikationer både
till lands och till havs, att hitta smartare tonnage, att göra skärgårdstrafiken
mera hållbar än vad den är idag, att göra skärgården och också fasta Åland
mera tillgängligt för alla, oavsett var man bor. Det är ett enormt viktigt arbete
för att vi ska kunna rädda skärgården och det behöver vi göra nu. Vi behöver
hitta en gemensam linje och vi behöver ha förtroende för varandra för att
skapa det.
Det tredje, som sorterar under min egen avdelning, är samhällsservicestrukturreformen. Att kunna känna trygghet, att man har tillgång till en bra
service oavsett var man bor på Åland, är viktigt för att vi ska ha ett levande
landskap.
Alla de här framtidsarbetena som är viktiga har vi satt i gång. På fyra månader har den här landskapsregeringen haft viljan och förtroendet mellan
varandra och också ute bland befolkningen att göra någonting, och vi har
gjort det. Vi har startat det här arbetet som många landskapsregeringar inte
ens har fått gjort på sina fyra år.
Kritisera oss gärna för att det här känns lätt, att det vi gör vägs för lätt,
men gör det inte genom att inte komma med egna alternativ. Det som jag har
hört hittills är att det inte finns några andra alternativ än det som vi har gjort.
Bästa lagtingsledamöter! Jag hoppas att ni ska ha förtroende för det arbete
vi gör, för det är viktigt för framtiden. Tack.
Ltl Torsten Sundblom

Fru talman! Under rubriken Skärgårdstrafiken på sidan 34 skrivs; ”utvecklingsarbetet med skärgårdstrafiken fortsätter genom en tydligare projektledning”. Lite längre ner på sidan är projekten uppräknande i denna tilläggsbudget utan förslag till prioriteringar. Det är anledningen till budgetmotion
nr 17, som jag är första undertecknare på.
Vi, som har skrivit under den här motionen, vill komma vidare. Vi anser att
vackra budgetskrivningar nu måste övergå i kraftfullt handlande, vilket betyder att sätta spaden i jorden, om man uttrycker det på det viset.
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Med den här motionen försöker vi hjälpa regeringen att välja väg och ser
fram emot en positiv behandling av motionen.
I onsdagens debatt ansåg vtm Jansson att motionen hade fel kurs, men det
anser inte jag. Det är en poäng i att sätta krutet på ett färjfäste för Kökartrafiken i första smällen.
Fru talman! Jag ska med ett lite siffror försöka övertyga lagtinget att ett
färjfäste på östra Föglö kan ge en betydande inbesparing i förhållande till nuvarande upplägg.
Nuvarande trafik är cirka 210 körtimmar per vecka fördelat på två färjor
samt en sommarfärja 7 veckor. Det är ett snitt enligt de tre turlistor som trafikeras olika tider på året. Kostnaden är enligt bokslutet 2010 4,6 miljoner.
Med cirka 120 körtimmar per vecka kan Kökar ha 6 tur och returresor till
Föglö samt en Galtbytur per dag. Det betyder cirka 90 körtimmar mindre per
vecka som ger en betydande inbesparing på cirka 4600 körtimmar per år och
cirka 1,9 miljoner.
Dessutom kan trafiken skötas med en färja mot nuvarande två vilket betyder ett mindre investeringsbehov vad gäller fartyg.
I färjeflottan är det endast tre fartyg som är yngre än 27 år och behovet att
förnya flottan växer för varje år. En ny färja som lastar 50-60 bilar kostar i
dagens läge troligen närmare 20 miljoner än 15 miljoner. Det är något som
också bör beaktas när motionen behandlas i utskottet.
Om sanningen ska fram så låter det lite för bra med 42 procent inbesparing
på södra linjen eller hur? Ja, så är det. Den inbesparing som jag räknade ihop
så måste naggas i kanten för att lappa de luckor som uppstår vid en så omfattande förändring av trafiken som de åtgärder motionen föreslår innebär.
Det är Sottunga som hamnar i kläm. För att lösa Sottungatrafiken kan den
kopplas till tvärgående och det behövs då en tilläggsresurs till tvärgående för
att trygga Sottungatrafiken samt för de så kallade utbyarna som är ett samlingsnamn på de bebodda öarna söder om Sottunga där förbindelsebåtstrafikens tonnage bör uppgraderas. För detta tar jag bort 0,5 miljon från den inbesparing som jag räknade upp, för det ska väl ge en del service för den biten.
Det torde sedan finnas kvar cirka 1,4 miljon i inbesparing och då bör det
vara lönt att bygga till östra Föglö för Kökartrafiken. Det är ett ganska enkelt
överslag som inte är vetenskapligt men ändå pekar det på att inbesparingar
kan uppnås.
Vad blir då investering kostnaden för östra Föglö? Ett färjfäste kostar virka
3,5 miljoner. Det kostade färjfäste i Degerby och där var det extra svåra
grundförhållanden så den summan borde kanske stå sig igen.
1,8 kilometer ny väg Hastersboda och 0,8 kilometer ny väg Sommarö torde
kosta 0,7-1,4 per kilometer beroende på terräng. Om jag räknar med snittpris
på 1,1 miljon per kilometer så blir det 2,9 miljoner. Lägg till 0,6 miljoner för
oförutsedda kostnader då kan trafiken starta med en investering på cirka 7
miljoner.
På sikt måste ny bro över Brändöströmmen byggas och ombyggnad av
cirka 1 kilometer väg, men det kan göras för driftsinbesparingen i ett senare
skede, men trafiken kan fungera.
Med detta följer att Sottunga kopplas till tvärgående linjen. Trafiken kan
givetvis startas med befintliga fästen men för att göra rutten 15 minuter kortare så anser jag att det är befogat att omgående investera i nytt färjfäste på
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västra sidan av Sottunga. Investeringskostnaden för Sottungadelen är cirka
4,5-5 miljoner i vägar och färjfästen.
Sammantaget skulle 12 investerade miljoner i vägar och färjfästen spara
1,4 miljoner per år och samtidigt minska antalet frigående färjor med en. Det
är också ganska väsentligt att man minskar antalet färjor med en.
Motionen föreslår att ett tillägg införs i allmänna motiveringen under rubriken skärgårdstrafik med följande lydelse: ”Arbetet med att bygga ett färjfäste på östra Föglö inleds omedelbart för att leda Kökartrafiken den vägen
och arbetet med sikte på förbättrad förbindelse till Föglö återupptas.”
Att Kökartrafiken skulle belasta Skarven under den tid det tar att förbättra
avsnittet Föglö-fasta Åland ser inte jag som något större problem. Med en
förtur för bofasta Kökarbor borde saken kunna ordnas på ett godtagbart sätt.
Fru talman! Åland har inte råd att skjuta på investeringar i kortrutten. Det
är dags att besluta om kursen då blir det också lättare att få acceptans för
nedskärningar. Om det är möjligt att se ljuset i tunneln då är det lättare att
acceptera. Tack.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Om avslutningen är vi naturligtvis helt överens. Jag bara
undrar varför det inte har skett snabbare? Vi har en fyraårsperiod
bakom oss där det redan kunde ha gjorts betydande insatser i den här
riktningen. Jag är imponerad av ltl Sundbloms engagemang i frågan och
det är ju naturligt som skärgårdsbo att han är engagerad, men han ser
inte riktigt alla problem. Han sade själv att utredningen som han hade
gjort inte var vetenskaplig. Det är klart att sommartid blir det en ökad
belastning på Degerby-Svinö om Kökartrafiken dras över Föglö. Det är
outrett vilka tilläggskostnader det innebär för trafiken Degerby-Svinö.
Ledamoten var själv inne på Sottungalösningarna, inklusive Husö och
Kyrkogårdsö. Det fordras lite diskussioner före man går vidare. 7 miljoner i investeringar är uppenbart för lågt räknat. Det måste vara skydd
för den hamn som man bygger på östra Föglö var man än placerar den.
Hamnkostnaderna blir troligen större.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag tror inte att man ska såga siffrorna på kilometerkostnad per väg och färjfäste. Visst, jag satte på 0,6 miljoner för något
oförutsett, men det är inte så långt borta.
Vad gäller Skarven och nuvarande turlista så kan de köra på matrasten och få in en till tur mellan de andra turerna. Det kostar bara i
bränsle inte i löner i så fall, om behovet är sådant under högsäsong.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Där noterade ltl Sundblom själv att det kommer tilläggskostnader. Jag är rätt säker på att de blir större än bara bränslekostnader.
Behovet av en ny bro, den så kallade Golden Gate, är också alldeles
uppenbart om man ska dra Kökartrafiken över Föglö. Särskilt sommartid blir det ganska stor belastning den här vägen.
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Det finns många frågor här. Vi är överens om att det här ska göras,
frågan är bara i vilken ordning man gör det. Jag har en lite annan uppfattning än Sundblom, man måste börja västerifrån. Men det viktiga är
att man får helhetsgreppet klart och att man får investeringskostnaderna även vetenskapligt någorlunda acceptabla.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Som jag sade så kan trafiken starta fast man inte bygger om Golden Gate. Det kan man göra under resans gång framöver.
Det är sant att det kan komma lite kostnader till. Jag har räknat det
till 1,4 miljoner. Kan man klara detta fast det bara är 1 miljon i inbesparing, för jag är beredd på att det kan komma kostnader, så är det värt att
göra i alla fall.
För att nå inbesparingskostnader är det så viktigt att börja köra med
en färja färre, för då har man också pengar som blir kvar ur driftsbudgeten som man kan använda delvis till investeringar och delvis till basservicen som vi alltid brukar prata om. Vi ska komma ihåg att man lösgör
då pengar på olika platser.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det låter ju fantastiskt. Hur kommer det sig att inte
spaden har satts i marken redan tidigare? Det lilla som jag har varit med
nu så har vi diskuterat skärgårdstrafik om och om igen. Jag kan tänka
mig att det finns lika många förslag som ledamöter här i salen. Fördes
det alls en sådan här diskussion i den tidigare regeringen? Varför har
inte spaden satts i marken?
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! De här diskussionerna har förts många gånger. Ta upp de
här diskussionerna i era flergruppsmöten inom regeringen. Det är rätta
platsen som diskussionen ska upp. Då kommer säkert svaret också.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag har själv sommarstuga på Kökar. Det är trevligt
om det skulle gå sex turer. Jag kan säkert tänka mig att i de diskussionerna som förs finns det säkert lika många bra idéer som ledamöter, som
sagt. Men vi kan ju fundera på det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag begär inte ordet för att opponera mig på något sätt mot
det som ltl Sundblom sade. Den liberala gruppen står givetvis bakom det
förslag som har avgetts av en enig grupp. Vi står bakom de sifferkalkyler
som ltl Sundblom här presenterade. Jag vill att alla ska notera att siffrorna anger att körtimmarna ska kunna minskas med 4 600 timmar på
årsbasis i det förslaget som har lagts. Om man jämför med det som
landskapsregeringen säger att man ska skära ner i turtätheten med
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3000 timmar så är det ju väsentliga siffror som vi pratar om, och detta
t.o.m. med en förbättrad service med sex turer till Kökar.
Man får inte glömma, vilket också ltl Sundblom sade, att vi har gamla
färjor och vi står snart inför ett måste att investera i nya färjor. Om vi
slipper investeringsbehovet i en enda färja, vilket det här förslaget innebär, så är ju det redan en betalning för den nivån på investeringen som
här nämns. Det finns väldigt mycket som pratar för det här förslaget.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack fru talman! Det är till och med på det viset att om man vintertid vill
dra ner på trafiken mellan östra Föglö och Kökar så kan man dra ner
med 14 timmar per vecka genom att köra bara en tur mindre. Det är
också pengar som kan sättas någon annanstans.
Det är behovet och vad man kan komma överens om som är det viktiga.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Den liberala gruppen har i och med detta gett förslag, kopplat till tilläggsbudgeten, som sparar betydligt mera pengar på sikt än det
förslag som ligger i själva förslaget.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Karl-Johan Fogelström

Fru talman! ”First things first”! Det allra viktigaste under mandatperioden
ska man göra först! För regeringen Gunell är det allra viktigaste att uppnå balans i ekonomin så snabbt som möjligt under mandatperioden – en långsiktig
stabilitet och balans i landskapets ekonomi. Regeringspartier är fullständigt
eniga om detta.
Nu har regeringen har lagt fram en tilläggsbudget, som är en omställning,
från defensiv till offensiv, från underskott till överskott i den offentliga ekonomin. Omställningsbudgeten visar hur vi får ekonomin i balans redan år
2014. År 2015 blir det ett litet överskott. Budgeten och regeringens program
tar i sikte på att i grunden förändra och förbättra livet för oss ålänningar.
Då regeringen Gunell lyckas med att få balans i landskapets ekonomi har
man gjort en jätteinsats. Det är det som avgör om regeringen lyckats eller
inte. För att lyckas med andra insatser och reformer, inklusive allmän tandvård (som kommer att vara avgiftsbelagd - inte gratis), måste ekonomin vara
i skick. Utrymme för reformer förutsätter att ekonomin är i skick.
Regeringen har redan satt igång med arbetet, som har nämnt tidigare. Det
är idag många spadar i användning.
Om Samhällsservicereformen får vi första rapporten redan i slutet av den
här månaden.
Även arbetet med den digitala agendan där visionen är en gemensam eförvaltning för den åländska offentliga förvaltningen är också igångsatt.
Skärgårdstrafiken ska effektiviseras genom införande av kortrutter, rationella turlistor och kostnadseffektiva färjor. Man kan konstatera att oppositionen visar en enorm beslutsamhet och vilja efter det att man har slutat i regeringsställning. Det var ganska lugnt före det.
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De drastiska höjningarna av bränslepriserna har gjort det ännu mer angeläget än tidigare att snabbt rationalisera skärgårdstrafiken för att får ner
kostnaderna. Antalet körtimmar kommer att minska med cirka 3 000 timmar
från dagens nivå på 27 500 timmar. En minskning på ca 10 procent. 90 procent av körtimmarna finns alltså klar. Det måste vara möjligt att klara trafiken med en så pass måttlig minskning.
Planeringen av kortrutterna måste snabbt få konkreta former och det praktiska genomförandet påbörjas. Vi håller med oppositionen att det är viktigt
att vi sätter igång. Den nyss beslutade privatiseringen av linjen Åva-Jurmo är
ett första konkret steg.
Fru talman! Perspektivet i omställningsbudgeten ligger bortom mandatperioden. Regeringen har en vision om att vi inom 10 år ska ha ökat vår befolkning till 32 000 invånare och ha skapat 2 000 nya jobb.
Detta ska göras möjligt bl. a. genom att landskapsregeringen medverkar till
att skapa förutsättningar för tillväxt inom nyckelbranscher som IT, sjöfartsklustret, vindkraft, grön teknik, turism och lokalproducerade livsmedel samt
personliga tjänster.
Vi välkomnar också den planerade moderniseringen av landskapets ekonomisystem och att affärsbokföringsdimensionen lyfts fram samt att kostnader, externa och interna, inklusive kapitalkostnader debiteras ut och belastar
de utnyttjande enheterna. Vi välkomnar också att användningen av reservationsanslag förenklas och renodlas.
Kritik har framförts att regeringen inte minskat på kostnaderna under
2010-2015 i tillräcklig utsträckning, utan ökar kostnaderna med 22 miljoner
eller 7,8 procent från 2010 fram till 2015. Det är en ökning på 1,56 procent
per år – klart lägre än den beräknade inflationen under samma tidsperiod. I
reala termer alltså en minskning av kostnaderna. Om man analyserar siffrorna litet närmare kan man konstatera att framförallt några kostnadsposter
som är svåra att påverka sticker ut med exceptionellt stora ökningar – nämligen pensions-, bränsle- och i viss mån personalkostnaderna. Övriga kostnader minskar till följd av landskapsregeringens inbesparnings- och omstruktureringsförslag inom alla förvaltningar.
Som jämförelse kan nämnas att av landskapets bokslut för 2011 framgår
att verksamhetens kostnader ökat med 10 procent från 2010 till 2011 och med
den årliga ökningstakten skulle kostnaderna växa med 155 miljoner på 7 år.
Det verkar som ”spargeneralen” Mats Perämaa inte riktigt haft grepp på
kostnaderna under det sista året av mandatperioden.
Fru talman! Regeringen Gunell har som mål att få ekonomin i balans, det
är den allt övergripande målsättningen, inte att genomföra nedskärningar för
nerskärningarnas skull. Det är inte så att vi nödvändigtvis älskar att skära i
kostnaderna. Vi ställer oss bakom nedskärningarna i budgeten. Vi socialdemokrater är beredda att ta vår andel av ansvaret för att få landskapets ekonomi i balans.
Vi inser fullt ut att reformer endast kan genomföras i takt med att den finansiella situationen förbättras. Vår målsättning att allmän tandvård ska införas står fast och vi håller fast vid det.
Förste vice talmannen Viveka Erikssons tal om att det är diskriminerande
och ett fall för diskrimineringsombudsmannen att ge skärgårdsborna tillgång
till allmän tandvård samt ltl Mats Perämaas tal om att ambulerande tandvård
i skärgården är någon slags allmosa till skärgårdsborna är helt befängt.
448

Fru talman! Slopandet av sjukkostnadsavdraget syftar till att underlätta för
kommunerna att finansiera barnvård, äldrevård och skola. Kommunerna är
redan nu ekonomiskt hårt klämda. Regeringen Erikssons förslag innebar att
kommunerna i slutändan måste finansiera det slopade sjukkostnadsbidraget
och därmed ha mindre resurser för barnvård, äldrevård och skola.
Regeringen Gunells förslag betyder mer pengar till kommunerna. För Mariehamns del betyder det cirka 600 000 euro mer i skatteintäkter per år jämfört med regeringen Erikssons förslag.
Anslaget i 2012 års budget för att stimulera till samarbete mellan kommunerna är i sig positivt, och som förövrigt behålls, men väger lätt mot att
kommunerna skulle tappa kompensationen från landskapet.
Det är givetvis inte okomplicerat att slopa sjukkostnadsavdraget. Socialdemokraternas linje är låga avgifter och ett fungerande högkostnadsskydd
som garanterar alla tillgång till sjukvård enligt behov. Höga avgifter och skatteavdrag för sjukkostnader är fördelningspolitiskt mindre rättvist. En sådan
politik gynnar framförallt dem som har högre inkomster och som kan köpa
sig dyra hälso- och sjukvårdstjänster. Men det finns emellertid invånare som
kommer i kläm då sjukkostnadsavdraget försvinner. Regeringen bör utreda
konsekvenserna av att avdraget tas bort för att sedan på lämpligt sätt kunna
kompensera dem som har orimligt stora sjukkostnader i förhållande till deras
lön för att undvika att dessa inte drabbas oskäligt hårt.
Fru talman! Det är vare sig lätt eller tacksamt att skära i kostnaderna. Vi
socialdemokrater tar tillsammans med våra regeringskolleger gemensamt ansvar för omställningsbudgeten. Det är helheten som räknas. Landskapets
ekonomi måste komma i balans. Annars har regeringen misslyckats och svikit
väljarnas förtroende. Det gäller att se skogen och inte bara de enskilda träden. Det är lätt att kritisera enskilda åtgärder, gör man det bör man samtidigt
också ge alternativ för hur man ska nå målet – en ekonomi i balans.
Det har så här långt varit magert med alternativa förslag från oppositionens sida. Vi välkomnar konstruktiva förslag och vi är beredda att seriöst diskutera dem i positiv anda. Vi har ännu inte hört oppositionen uttrycka sig positivt om att omställningsbudgeten bringar balans i landskapets ekonomi.
Nog är väl detta synnerligen viktigt! Det vore intressant att höra hur man resonerar.
Balans i ekonomin betyder balans mellan intäkter och kostnader. Under de
kommande åren kan vi räkna med en ökning av den årliga klumpsumman på
ca 7-8 miljoner euro och PAF:s avkastning har nått en högre och stabilare
nivå. Detta är givetvis välkommet och minskar något på trycket att skära i
kostnaderna.
Det finns utrymme för regeringen att både att gasa och bromsa. Satsningarna görs på tillväxt inom näringslivets nyckelbranscher vilket in sin tur leder
till fler arbetsplatser och ökat skatteunderlag. Satsningar görs på samhällsservicereform, den digitala agendan och skärgårdstrafiken. Investeringskostnaderna kommer att ligga på en relativt hög nivå under åren fram till och
med 2015. Det hade varit enkelt att få budgeten i balans om man skulle ha
kapat investeringarna, men det har vi inte gjort. Inbesparningar görs inom
alla grenar av förvaltningen.
Fru talman! Sammantaget når landskapet balans i ekonomin redan 2014
och får ett överskott på 6-7 miljoner euro år 2015. Detta tack vare ökade inkomster och inbesparningar och trots en rad offensiva satsningar och en hög
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investeringsnivå under hela perioden. Överskottet kunde ha varit ännu större
om regeringen valt att fortsätta ta ut lika mycket ur pensionsfonden som den
tidigare regeringen gjort.
Fru talman! Regeringen Gunell visar i omställningsbudgeten färdriktningen med hela handen. Drygt fyra månader har gått sedan regeringen tillträdde.
44 månader och tre budgeter återstår. Nu är det konkret arbete som gäller.
Den här mandatperioden ska spadarna användas flitigt! Tack.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Ltl Fogelström sade att med den här tilläggsbudgeten så får vi
budgeten i balans. Men det stämmer ju inte. Det är ju vid kommande
budgetar, när de konkreta förslagen börjar komma, det är först då som
man kan börja se effekter av att få budgeten i balans.
Från liberalernas sida så kommer vi förstås att följa det arbetet och
också komma med alternativ när det finns konkreta förslag att förhålla
sig till. I det här skedet är det lite tidigt att komma med alternativ. Vi har
valt ut tre utstickande frågor som vi särskilt har lyft fram. Vi kommer att
återkomma på alla de punkter som jag hoppas att landskapsregeringen
återkommer till och konkretiserar.
Karl-Johan Fogelström, replik

Självklart kommer den här regeringen med konkreta program. Det är tre
budgeter och nästan fyra verksamhetsår kvar. Det måste ju börja med
att man lägger ut en plan som visar hur man kan nå målet, en budget i
balans. Åtgärderna måste ju av nödvändighet komma under resans
gång.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Men då blir det ju fel att säga att den här tilläggsbudgeten betyder en budget i balans för det gör den ju faktiskt inte i verkligheten.
När det gäller den allmänna tandvården så kommer det att krävas resurser för att bygga upp den. Vi fick här i onsdags i ett replikskifte mellan regeringspartierna veta att det inte kommer att tillföras mera resurser till allmän tandvård. Jag antar att man ändå inte tänker bygga upp
en allmän tandvård som innebär att det försämrar för de grupper som
redan idag får allmän tandvård. Ska man verkligen nå målet allmän
tandvård så betyder det att man måste bygga ut tandvården väldigt
mycket. Det som vi har ifrågasatt när det gäller tandvårdsvagnen till
skärgården är huruvida skärgårdsborna faktiskt kommer att få ordentligt allmän tandvård. Sedan har vi också ifrågasatt om man har tagit
hänsyn till likabehandlingsprincipen om man bor Geta eller i Föglö. Ska
man inte ha samma möjligheter och samma rättigheter?
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Ingen reform kan genomföras utan att det finns resurser, det begriper vi
också. I takt med att det finns resurser tillgängliga så kan man genomföra reformer, inklusive tandvårdsreformen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Torsten Sundblom, replik

Ltl Fogelström tyckte att oppositionen inte hade något konstruktivt att
komma med. Nu ska jag försöka låtsas att jag inte hörde det.
För en stund sedan så föreslog jag en bestående inbesparing; 4 680
körtimmar per år. Jag avslutade med att det är lättare att acceptera indragningar och inbesparingar om man kan se ljuset i tunneln. Med detta
ville jag få fram att vi kan acceptera att vi försöker göra det bästa av de 3
000 timmar som ltl Fogelström pratade om och hjälpa till med det. Men
vi måste samtidigt ta beslutet för att kunna spara 4 680 timmar sedan
efter 4-6 år.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Nu ber jag ltl Sundblom ha överseende med att jag inte hade beaktat
Sundbloms inlägg idag när jag skrev det här talet igår. Den här typen av
förslag är jättebra. Vi välkomnar förslag. Det här är ju bättre än regeringens förslag, 4 000 är mer än 3 000. Kom med mera förslag!
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ja, men det tar några år innan man kan verkställa,
därför sade jag detta om tunneln. Vi kan acceptera neddragningar om vi
vet att det blir en förbättring.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag som är lite mera en bokstavsmänniska än en siffermänniska så ifrågasätter nog siffermänniskan Fogelströms uträkningar här.
Att budgeten 2012 har ökat med 10 procent så där måste en förklaring
vara Finlandskabeln.
Det står också i omställningsbudgeten att man ska öka avgifterna
inom ÅHS. Där finns det faktiskt spår som förskräcker. När man gjorde
det senast och socialdemokraterna var med i landskapsregeringen så
fick sjukpensionärerna det betydligt sämre. Det är svåra saker när man
ska justera avgifter och när man ska ta bort avdrag.
Sjukdomskostnadsavdraget blir en väsentlig försämring för dem som
har det sämst på Åland.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Jag tyckte att jag sade att vi vill ha låga avgifter. Den här siffran som jag
gav är ju inte mitt påhitt. Bokslutet säger att verksamhetskostnaderna
från 2010 till 2011 har stigit med 10 procent. Det är inte någon Finlandskabel.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! När det gäller att få budgeten i balans före man ska kunna göra
reformer så tycker jag också att det är en välkommen insikt från socialdemokraternas sida. Jag minns också tydligt vilka diskussioner det var
under den förra mandatperioden och också under valrörelsen, det handlade enbart om prioriteringar och att det fanns resurser om man bara
ville omprioritera. Nu låter det lite annat när man faktiskt ser vad saker
och ting kostar och att det behövs tilläggsresurser för att man ska kunna
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göra reformer inom tandvården. Jag uppfattade också att ingen är emot
det, men man konstaterar att vi inte har resurser i dagsläget.
Från oppositionens sida ser vi också fram emot att landskapsregeringen kommer med förslag på omprioriteringar. Är omprioriteringarna
bra så ska vi stöda dem också.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Jag ser fram emot att genomföra tandvårdsreformen tillsammans med
liberalerna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Fogelström nämnde i sitt anförande att man tar
bort sjukkostnadsavdrag för att ge kommunerna ett större handlingsutrymme att kunna satsa mera på skolan och omsorg. Det låter ju bra.
Men tittar vi på siffrorna och sammanställningen över hur kostnaderna
fördelas över kommuner, landskapet och medborgare så ser vi ju att
man de facto tar 1 miljon från kommunerna. Dit for i alla fall det kommunala handlingsutrymme, enligt min mening.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Det kan det ju inte ha gjort om vi ser till att vi inte minskar skatteunderlaget i kommunerna.
Ltl Axel Jonsson, replik

Om ltl Fogelström slår upp sidan 17 i tilläggsbudgeten så ser han klart
och tydligt att det medför en kostnad på 1 miljon mera för kommunerna,
2,5 miljoner i intäkter för landskapet och en kostnad på 1,5 miljoner för
medborgarna. Där har du klart och tydligt 1 miljon som går bort, mindre
pengar till kommunerna efter den här budgeten. Det kan ju absolut inte
innebära att man skulle ha mera pengar att satsa på skola och omsorg.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Om ltl Jonsson tittar på tabellen igen så ser du att det är pluspost att
man slopar avdragen för kommunerna, det är inte en minuspost. Jag
begriper inte ledamotens argumentation.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Fogelström sade här att man alltid behöver kontra
med ett motförslag om man för på en utgiftspost. Hur hade socialdemokraterna tänkt då när de framförde tandvårdsreformen? Man förde fram
reformen utan att ha en finansiering. Var fanns då kravet på motförslag?
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Det är den ekonomiska tillväxten som oftast ger resurser till reformer.
Det finns massor med historiska reformförslag som har genomförts som
politiska målsättningar långt före det har funnits resurser för att genomföra dem. Det är ingenting konstigt. Om vi t.ex. tar åttatimmarsdagen så
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ansågs det vara rena katastrofen för samhället. Hur skulle man kunna
klara av det? Vi har andra exempel t.ex. när semesterlagstiftningen infördes osv. I socialt reformarbete är ju den politiska visionen den första
grundstenen. Det är klart att vi begriper att det måste finnas utrymme
för det. Sedan får man ha en politisk diskussion om prioriteringen. Nu
sitter vi en samlingsregering och vi måste ju diskutera med dem.
Ltl Brage Eklund, replik

Ja, det finns visioner hur man vill ha det. Ltl Fogelström påstod att om
oppositionen kommer med något förslag som är kostnadsdrivande så
borde man ha med finansiering, det hörde till ett politiskt ansvar. I socialdemokraternas tandvårdsreform så fanns det inte med någon finansiering alls. Man påstod inför valet, och efteråt delvis, att tandvårdsreformen skulle genomföras. Men man hade ingen finansiering, man visste
inte ens vad reformen skulle kosta. Olika siffror bollas fram och tillbaka
här. Idag vet ännu ingen vad det slutligen kommer att kosta. Är ansvaret
större för den här oppositionen än när socialdemokraterna var i opposition?
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Nej, det bör det inte vara. Skillnaden är att vi ännu inte konkret har
framfört förslaget i regeringen att x antal euro ska föras in i ett budgetmoment. Därför att vi håller fast vi målsättningen att vi inser att reformen inte kan genomföras förrän det finns tillräckligt med ekonomiskt
utrymme för den. Därför har vi inte heller lagt det förslaget, det finns
inte i omställningsbudgeten. Under de kommande åren får vi se hur
ekonomin i verkligheten utvecklas och när det här utrymmet kommer
att finnas. Den dagen det här utrymmet finns så ligger förslaget där.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Veronica Thörnroos

Fru talman! Bästa lagtingsledamöter, jag har tänkt dela in mitt anförande i
tre olika delar. I den första delen berör jag landverksamheten som påverkas
av omställningsbudgeten. I den andra delen tar jag fokus på det faktum att
man behöver minska 3 000 körtimmar i våra nuvarande turlistor. I den tredjedelen sätter vi full fart mot framtiden, vi talar kortrutt.
Bästa lagtingsledamöter! Det ekonomiska läget gör att vi tvingas att
smalna av vår verksamhet på trafikavdelningen. Vi smalnar av vår verksamhet och vi sätter fokus på att underhålla istället för att bygga nytt. Jag tänker
speciellt på våra vägar, broar och hamnar. Att investera i en väg, bro eller
hamn är en kapitalinvestering i mångmiljonbelopp. Att inte underhålla vägnätet är att låta kapitalet förstöras.
Skulle vi i den bästa av världar ha tillräckligt med pengar så borde vi per år
grundrenovera mellan 20 och 25 kilometer av vårt vägnät. I dagsläget har vi
ett budgetutrymme som möjliggör 5-6 kilometer. Då gäller det att noggrant
prioritera och ta vara på de resurser som finns.
Vad gäller bryggor så har landskapsregeringen haft en policy att man
grund renoverar bryggor och sedan överlåter man dem till respektive kommun underhållsfritt för 25 år.
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I vårt förslag i omställningsbudgeten lämnar vi nu det projektet. Som vi
bedömer det kommer vi inte ha möjlighet att ha dessa 12 bryggor, som finns
angivna, kvar i vår egen regi. Förslaget är att vi kommer att överlåta dem till
respektive kommun. Förhoppningsvis ska respektive kommun ha möjlighet
att ta emot bryggorna, underhålla dem och göra dem ändamålsenliga i sin
egen infrastruktur i kommunen.
Vi skriver också att vi avser att överlåta landningsplattorna för helikopter
och Kumlinge flygfält, antingen sälja eller överlåta flygfältet till kommunen.
I förra veckan, på fredagen, var landskapregeringen på ett studiebesök till
Kumlinge kommun. Vår synnerligen kreativa näringsminister anförde nya
förslag för Kumlinge flygfält. Han återkommer säkert till det i sitt inlägg.
Vad gör vi då åt skärgårdstrafiken? Gör vi någonting eller snackar vi bara?
Jag ska inte sticka under stol med att vi har stora problem att klara skärgårdstrafiken. De problemen är i första hand föranledda av faktorer som vi
inte kan påverka. Jag tänker närmast på bunkerpriset.
Från den 1 januari 2009 till den 31 december 2011 hade vi en prisökning på
78 procent. Vi kalkylerar med en prisökning på 1,5 procent. Om man tar ett
snitt av våra samtliga frigående fartyg så har vi i dagsläget en förbrukning på
250 liter per timme. När det är isförhållanden har vi en förbrukning på 325 liter, vilket gör ett medeltal för året på 270 liter per timme. Om vi multiplicerar
270 med 0,78 så får vi ett snitt på 210 euro per körtimme. Notera, bästa lagtingsledamöter, detta är endast bunkerkostnaderna. Sedan har vi alla andra
omkostnader som kommer till i form av löner, service och underhåll.
Vad gör vi då för att komma åt det här problemet? Kan vi göra någonting
eller ska vi lägga oss under skrivbordet och dra en yllemössa över huvudet?
Nej, den här landskapsregeringen arbetar på flera plan.
För det första, vi arbetar med att reducera övertiden ombord. Vi har i dagsläget, sedan gammal hävd, ett system som bygger på en stor övertid. Den
övertiden försöker vi få ner. Vi har en dom från arbetsdomstolen som visar
att vi genom arbetsgivarens direktionsrätt har rätt att införa pauser. Det arbetet har inletts och fortgår på våra fartyg.
Vi har också ett nytt lagförslag att hantera som rör arbetstiden. Lagändringen genomfördes på grund av ILO sjöarbetskonvention, sjöarbetsdirektivet och STCW-konventionen. Syftet med vilotiderna är att garantera arbetstagarna tillräcklig tid att återhämta sig från arbetets fysiska och psykiska påfrestning. Återhämtningen är viktig för den allmänna sjösäkerheten och för
arbetstagarens arbetssäkerhet och hälsa. Det här är också en ny parameter,
ett krav, som måste beaktas i arbetet med turlistan.
Den operativa delen av arbetet med turlistan inleds med kraft den här
veckan på trafikavdelningen och där tar vi hänsyn till de här faktorerna. Det
är möjligt att vi på vissa sträckor måste förlänga restiden med kanske 5-10
minuter. Det är möjligt att vi måste flytta fartyg. Det är ett arbete som avdelningen i första hand arbetar med.
Vi har också konkurrensutsatt driften av ett frigående fartyg. Jag vill understryka att en konkurrensutsättning, en driftsprivatisering, inte är ett självändamål. Vi hade också att krav i upphandlingen att det skulle vara minst 12
procent billigare än i egen regi. Det kravet uppnåddes med råge. Därför
kommer m/s Doppingen, som är i trafik mellan Jurmo och Åva, att drivas i
privat regi från och med den 1 september.
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Hur kan vi då skapa framtidstro i skärgården? Hur kan vi visa att vi verkligen värnar och tror på skärgården? Vad gör landskapsregeringen? Ja, i samband med den dialog som inleds med kommunerna och näringslivet, kommer
vi att föreslå fyraåriga turlistor där vi garantera en minimiservicenivå. Det
här är ett risktagande från landskapsregeringens sida eftersom bunkerpriserna är ett stort frågetecken. Men vi väljer ändå att visa att vi tror på skärgården och vi är beredda att satsa så att man har en säker förutsägbar trafik.
Vi funderar också på hur vi kan öka intäktsnivåerna. Kan flera vara med
och betala? Det kanske inte behöver bli dyrare men kanske behöver flera vara
med och betala. Det är också ett arbete som är påbörjat och som utreds.
Vi vet också att vi behöver ett nytt tonnage. Vi behöver ett tonnage som är
anpassat till den verklighet vi lever i och också mot framtiden. Vi behöver ett
tonnage som är effektivare, billigare, miljövänligare och som har ett lägre antal besättningsmedlemmar. Vi behöver ett tonnage som är kompatibelt med
det övriga trafiksystemet och där vi har möjlighet att flytta fartyg från en trafikled till en annan.
Vad gör ni då åt kortrutten och varför gör ni ingenting? Varför gräver ni
inte och varför händer det ingenting? Ni känner säkert till att det i Föglö finns
en bro som heter Nötöbron som för några år sedan noterades vara synnerligen bristfällig. Från trafikavdelningens sida var man så illa tvungen att först
sätta in en viktbegränsning och i det andra skedet var man tvungen att sätta
upp bron och börja planera för en helt ny bro eftersom det inte fanns några
möjligheter att renovera för bron var i för dåligt skick.
Man har alltså en väg färdig, man har en bro som behöver bytas ut. Man
behöver inte ställa ut någon vägplan. Man har godkännanden från markägarna. Ändå tog planeringsarbetet på avdelningen två år från det att det inleddes. Byggnationen av bron är beräknat till 1,5 år och den förväntas stå färdig i
december 2012. Med det försöker jag säga att infrastrukturella satsningar av
så pass stora digniteter som brobyggen och investeringar i kortrutt tar lite tid.
Sedan kan man gilla det eller inte.
Man kan se kortrutten ur flera olika dimensioner. En dimension för kortrutt är de mera övergripande analyserna som behöver ligga till grund för att
man ska veta vad man egentligen behöver. Jag talar inte i första hand om
ekonomiska analyser, snarare analyser över trafikflöden, näringslivets utveckling, demografiska möjligheter och utvecklingen där etc. Det är ett arbete
som måste göras av någon som är verkligt bra på det. I det här fallet har
ÅSUB det uppdraget. Den utredningen är övergripande och omspänner inte
bara den åländska skärgården utan i princip hela Åland. De investeringar
som görs i skärgårdregionen kommer direkt eller indirekt att påverka hela
Åland.
Sedan har vi också detaljplaneringar där vi i tilläggsbudgeten har preciserat fem olika projekt som vi anser att man bör gå vidare med. Men varför
sätta krutet på fem projekt? Varför inte bara sätta krutet på ett projekt, t.ex.
Vårdöbron, det skulle väl vara bra? Sätt allt krut på Vårdöbron och så lägger
ni allt annat åt sidan. Den här modellen har ju testats, jag säger Föglötunneln. Då satte man allt krut på ett ställe. Jag tror att det är viktigt att lära av
historien.
När det gäller infrastrukturella satsningar finns det två saker som man bör
komma ihåg. För det första, respekt för markägare. Det finns markägare som
faktiskt inte vill ha en tunnel, bro eller en ny väg på sina marker. De har möj455

lighet, helt på laglig grund och i demokratisk ordning, att göra att processen
tar avsevärt längre tid än vad som annars vore fallet. Det är viktigt att man
kommer ihåg respekten inför den enskilda markägaren.
För det andra så finns det också andra faktorer som påverkar och det är
geografin. På kartan kan det se ut på ett vis, i verkligheten kan det ser ut på
ett annat sätt. Då är det verkligheten som man har att förhålla sig till.
Bästa ledamöter, trots att ingen gräver ännu, åtminstone inte vare sig i
Vårdöbron eller i Föglö så går projekten vidare. Jag ska inte sticka under stol
med att det har varit svårigheter. Det har varit oerhört svårt för avdelningen
att få till stånd en fungerande projektledning. Man har sökt med ljus och
lykta för att få tag i de rätta kompetenserna. Tyvärr, får jag väl säga, byggnationerna i vår omvärld, speciellt i Stockholmsregionen, har sugit upp en hel
del gott folk, om uttrycket så tillåts.
Nu har vi lite stuvat om i grundtanken. Vi har stärkt upp den egna avdelningen avsevärt, så att vi därigenom också har större möjligheter att jobba
med projekten eftersom projekten ska utvecklas och ske i samråd med avdelningen. Vi har en projektansvarig för vidare detaljstudier på gaffeln, jag ger
inga namn i nuläget. Vi har också en person med stor miljökunskap på gång.
Vi bedömer att en sådan person behöver finnas med i det här projektet från
början till slut. Komplexiteten kring väglagen och vattenlagen (ni känner säkert till JK:s utlåtande som kom i förra veckan) gör att man vinner nog på att
vara väldigt noggrann i de ingående analyserna. Den bedömningen gör vi.
Bästa ledamöter, jag hoppas att jag genom det här har kunnat besvara
några av era frågor.
Avslutningsvis vill jag säga att de fem projekt som nu är framtagna och ligger med i omställningsbudgeten så kan och ska alla verkställas. Projekten kan
verkställas oberoende av varandra men de kommer ändå att passa in i det
framtida trafiksystemet, kortrutt. Tack.
Talmannen
Jag vill påminna om att alla talare bör beakta den rekommenderade talartiden.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Infrastrukturminister Thörnroos nämnde, vilket
också står i tilläggsbudgeten, att man planerar att överföra bryggor till
kommunerna. Vi har en sådan brygga, Skeppsviksbygga, i Eckerö. Under
många år har landskapet försökt bli av med den bryggan till kommunen.
Kommunen har inte varit intresserad på grund av att underhållet på
bryggan har misskötts från landskapets sida. Varför ska vi ta över en
brygga som fordrar kapitalinsatser? Om alla bryggor är i sådant skick
som Skeppsviksbrygga är så tror jag inte att den här ambitionen lyckas
fullt ut.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Det är inget medvetet val från trafikavdelningens sida att
man har låtit bli att underhålla bryggorna. Det är snarare fråga om de
ekonomiska realiteter som avdelningen har haft i många år. Huruvida
Skeppviksbrygga är i sämre eller bättre skick än andra bryggor vågar jag
inte svara på. Men kommunerna kommer att få den här förfrågan. Om
kommunerna bedömer att de inte är intresserade av att överta bryggorna då kommer vi i första hand att tvingas stänga av bryggan, när den
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blir för dålig för att vistas på, och i andra hand kommer vi att ta bort
bryggan.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Min följdfråga svarade redan infrastrukturministern
på. Jag tänkte fråga vad som händer den dagen kommunerna säger nej
och nu fick jag svaret. Varför har man låtit Skeppsviksbrygga förefalla så
till den nivån som den är idag? Det är nästan en risk att beträda bryggan. Det har inte gjorts något på många år och inte bara nu under senaste åren när det har varit dåligt med pengar. Man misskötte underhållet redan på den tiden när det fanns pengar. Jag förstår att infrastrukturministern inte kan stå till svars för det. Men det är åtminstone en
påminnelse om hur verkligheten fungerar.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Jag kan svårligen tänka mig att trafikavdelningens anställda medvetet skulle ha gått in för att missköta de uppgifter som man
har. Däremot har man successivt tagit brygga för brygga och grund renoverat dem och överfört dem. Jag är den första att beklaga om landskapet inte hanterat sin egendom på ett sådant sätt som vore önskvärt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Arbetstider, övertider och vilotider är väl egentligen
sådana saker som hör hemma i regeringens rum och inte i lagtingssalen.
Det är detaljfrågor.
Ministern nämnde Jurmoprojektet och att man har skrivit ett kontrakt för Doppingen och driften. Om jag har läst tidningarna rätt så står
det tre år. Kommer de här tre åren att sammanfalla med när Jurmoprojektet bli färdigställt eller hur är det? Kanske vi kan få detta förtydligat?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Vad gäller vilotider och arbetstider så delar jag helt ltl
Torsten Sundbloms uppfattning om att den diskussionen behöver föras
av den operativa ledningen. Men ändå så är det information som har efterfrågats väldigt många gånger här i lagtinget och därför valde jag att
lyfta fram det.
Vad gäller Doppingen, Åva-Jurmo, så finns det också en option på ett
halvår ifall någonting krånglar i byggnationen, så att det ska fasa i
varandra. När tiden på driften går ut så ska den fasta förbindelsen till
Jurmo vara klar.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, talman! Tack för detta ministern, då har jag fått det förtydligat och
det svaret tycker jag att är okej.
Angående arbetstiderna och vilotiderna så sänker vi lagtingets debattnivå väldigt mycket genom att hålla på att prata om sådana saker
som är verkställighet. Det är ju slutsumman i budgeten på de olika områdena som är det väsentliga.
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Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Jag delar helt ltl Torsten Sundbloms åsikt. Om det inte efterfrågas från lagtinget så har inte jag några ambitioner att stå här och
diskutera övertider och vilotidslagstiftningen. Det sköter vi gärna inom
landskapsregeringen. Tidigare har situationen varit inte så, det har mer
eller mindre funnits en konstant förfrågan över hur arbetstidsregleringen är och om vi har följt lagstiftningen. Jag noterar lagtingets önskan
och jag tar den till mig.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag vill ha ett kort och koncist klargörande. Kan lagtinget räkna
med att landskapsregeringen prioriterar i de kortruttsförslag som finns,
de som ger mest driftinbesparingar kontra investeringskostnader?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Svar ja, i den utsträckning det låter sig göras. Utmaningen ligger i att vi
inte har kontroll över hela händelsekedjan. Det kan teoretiskt sett hända
att vi vill börja här, för här har vi den största ekonomiska inbesparingen,
men att vi stöter på patrull i form av faktorer som vi inte kan påverka.
Man kanske inte kan göra en undersökning, det tar längre tid att få en
ny farled byggd eller att markägarna reserverar sig mot beslutet. Om vi
inte går vidare med ett annat projekt som de facto ändå kommer att
malla in i kortruttssystemet, så då står vi ju för att ingenting händer.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Då kanske man i kortruttsförslagen borde plocka fram de tre,
fyra eller fem förslag som ger mest effekt för investeringskostnaderna
och som innebär mesta möjliga driftinbesparingar.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Målsättningen är att den övergripande analysen ska pågå samtidigt som
detaljprojekteringen vidtar för respektive projekt. Det finns ingen anledning att man inte ska göra det färdigt så långt som möjligt. Om man
har ekonomiska muskler så kan man påbörja flera projekt samtidigt.
Den information som jag har fått från avdelningen är att om man vill
bredda marknaden ut till Europa så behöver man har projekt som ligger
i 40-miljonersklassen. Då kan det hända att vi behöver koppla ihop flera
projekt.
I dagsläget har vi bara möjligheter, men jag tar det till mig.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Ministern säger att projekten tar väldigt lång tid. Vi vet att det
tar lång tid att verkställa. Det är också därför som vi är så angelägna att
man faktiskt också konkret kommer i gång.
Det är få frågor som har ett så starkt stöd från det här lagtinget, antar
jag, och också från förra lagtinget. Det finns redan pengar i budgeten för
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att komma i gång. Då är det också viktigt att landskapsregeringen kommer i gång med de projekt som kommer att innebära de mesta driftinbesparingarna. Det är det enda sättet att trygga skärgårdstrafiken på sikt.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Jag delar helt Vtm Viveka Erikssons analys. Jag tycker
också att det är en imponerande styrka för hela Åland att lagtinget står
bakom dessa satsningar som ändå kommer att ligga i mångmiljonbelopp.
Att vi har en levande skärgård där det är möjligt att bo och vistas i på
ett modernt sätt, det vet alla vi som sitter här att är en förutsättning för
att hela Åland ska leva.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Från vår grupp kommer vi väldigt noga att följa det här. Vi
kommer nog att kräva väldigt konkret handling från ministerns och
landskapsregeringens sida för att man faktiskt också nu ska komma vidare. Man kan tala mycket om det, man kan tala om utredningar, men
alla vet vi att man måste komma till konkretiseringen nu. Vi efterlyser
att man faktiskt nu tar de här stegen.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Jag delar helt den analysen. Det måste bli mera konkret
nu. Jag står i samma första frustrationsled som vtm Viveka Eriksson för
att vi inte har kommit längre, samtidigt som jag hyser den största respekt för de tjänstemän som jag har. Jag har en otroligt kunnig och duktig personal och säger de att det är på det här viset som det operativt ska
genomföras så lyssnar jag.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Fredrik Karlström

Herr talman! Jag ska avsluta mitt anförande och säga några ord och Kumlinge flygfält.
Som ni har läst i omställningsbudgeten så sänker näringsavdelningen sina
utgifter för konsumtion med nästan 13 procent från 2012 till 2015 och överföringsutgifterna med nästan 5 procent. I pengar betyder det över 2,1 miljoner
euro per år från och med 2015. Det kallar jag omställning.
Jag kan hålla med om att inte så stora förändringar sker 2012 men om det
är något som jag har insett och lärt mig efter dessa månader på det här jobbet
är att förändringar tar tid och att det demokratiska systemet inte är uppbyggt
så att systemet ska ändra över en natt bara för att ministrarna byts ut. Systemet vi lever i är kanske inte det absolut optimala men alternativet är betydligt
mycket sämre.
Jag tänkte fokusera mina sju minuter i det här anförandet till tre områden
där näringsavdelningen kommer att se annorlunda ut 2015 mot hur det ser ut
och fungerar idag.
Det första området kallar jag ”bidragsreformen”. Den går ut på att ändra
dagens system för att sporra, hjälpa och stötta företag på Åland att komma
igång, växa och anställa samtidigt som stödnivåerna blir lägre och de stödprodukter som idag finns omarbetas, upphör eller utvecklas. En målsättning
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med den nya bidragsreformen är att nya finansieringsinstrument såsom bl.a.
användning av strukturfondspengarna som riskkapital ska börja användas i
större utsträckning för att på så sätt återanvända landskapets insats flera
gånger och kunna följa upp att pengarna används effektivt.
Varför ska vi bara använda våra gemensamma skattepengar en gång till de
bidragssökare som söker när vi har möjligheten att återanvända de flera
gånger samtidigt som vi kan hålla ett litet öga på att våra gemensamma resurser används förnuftigt och skapar mer tillväxt. Fokus kommer att läggas
på att stödprinciperna ska vara enkla, tydliga och förutsägbara samt att svar
på ansökningar ska komma inom tre veckor från att ansökningen är komplett
inlämnad. Idag är minimum tre månader, men i realiteten är det lite annorlunda.
Ett avslag av en stödansökan kan vara betydligt mycket bättre för en företagare än ett stöd som tagit 12 månader att bevilja. Tiden är ofta ett faktum
för en entreprenör med visioner och de som har möjlighet att vänta kanske
inte alltid är de med de mest innovativa idéerna och med fokus på tillväxt.
Min vision är att den som söker hjälp eller stöd ifrån näringsavdelningen ska
få ett svar, snabbt. Om inte ett avslag eller beviljande kan konstateras ska
andra former av hjälp erbjudas såsom möjlighet till riskkapital, återbetalningsbara lån, räntestöd eller garantier.
Stödsystemen kommer även inriktas på modeller som gynnar företag kollektivt istället för enskilda. Exempelvis kommer regeringen att se på möjligheterna att införa ett system som underlättar för småföretag att anställa fler
genom att lindra effekterna av kostnaderna som uppkommer när anställda är
frånvarande pga sjukdom. Det är ett område som vi inte har behörighet på
men som vi med lite kreativitet kan hitta system som passar det småskaliga
näringslivet på Åland.
Vi har cirka 2000 företag med färre än 4 anställda på Åland. Finansministerns vision om att 2000 nya arbetsplatser ska skapas under de kommande 10 åren kan låta som en svår utmaning. Vad kan vi då göra för att underlätta för att få dessa 2000 småföretag att växa? Först måste vi konstatera
vilka hindren är. Jag har de senaste månaderna pratat med oerhört många
småföretagare och något jag ofta hör som ett hinder för dem att ta steget och
anställa en person till är bristen på rättigheter och mängden skyldigheter som
företagaren har.
Som ni vet har jag många gånger i den här salen pratat om arbetsgivarens
sjuklöneansvar. Sjuklöneansvaret motverkar avsevärt en småföretagares vilja
att anställa flera. Som arbetsgivare måste man inte bara ta ställning till om
den man anställer kan förväntas göra ett bra jobb, utan också bedöma om
risken är stor att de blir sjuka eller om personen ifråga kanske har småbarn
som behöver vård hemma.
När en av samhällets läkare sjukskriver en person i ett privatföretag med
några anställda anser vi att det inte ska vara företagaren eller bolaget som ska
tvingas betala de upp till nio dagars sjukfrånvaro och lön med allt vad det innebär. Där kunde samhället gå in med stöd, stöd som inte snedvrider konkurrensen utan blir ett stöd till den sjukskrivne. Det är stöd av den här sorten, till
skillnad hur vi har idag, som jag tycker vi borde ha i större utsträckning på
Åland.
I korthet innebär bidragsreformen att våra begränsade gemensamma
pengar ska räcka till mer och fler. Vi behöver använda vår självstyrelse till att
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skapa system som passar oss på Åland, inte alltid bara följa hur de gör i Sverige eller Finland.
Den andra omställningen är avbytarsystemet. I takt med den naturliga
storleksrationalisering som sker inom djurhållningen minskar även antalet
djurbesättningar och med det behovet av antalet avbytare. Trenden har varit
tydlig de senaste decennierna och för att visa hur utvecklingen har varit kan
vi titta på antalet mjölkproducerande gårdar de senaste 20 åren, där vi kan
konstatera följande: 1990 fanns 207 gårdar på Åland, 2000 fans det 128 gårdar och 2010 fanns det 53 gårdar på Åland. Antalet kor har tyvärr minskat
även om mängden mjölk varit konstant, men behovet av mängden avbytare
har givetvis med denna rationalisering även den minskat.
Jag anser att landskapsregeringen sköter övergången till en privatisering
av avbytarsystemet på ett väldigt ansvarstagande och förnuftigt sätt. Vi gör
ingenting drastiskt 2012, 2013 eller 2014 samtidigt som vi avsätter 200 000
euro från 2015 för vikariehjälp vid akuta olycks- och sjukdomsfall. Det gör att
gårdarna redan nu vet vad som gäller 2015, de kan anpassa sig till det och
möjligheterna till rationaliseringar möjliggörs genom att investeringsbidragen fortfarande kommer att finnas. Detta samtidigt som fler privata avbytarföretag får tid på sig att starta upp, för avbytartjänster kommer det alltid finnas behov av så länge vi ser till att vi har djurbesättningar på Åland.
Givetvis förstår vi att den här omställningen känns väldigt hård för de
lantbrukare som fått tagit del av den fantastiska förmån som avbytarsystemet
medfört och att den här försämringen känns besvärlig, men jag är övertygad
om att det här är rätt väg att gå på sikt. Vi kan göra mycket här men vi kan
inte göra allt.
Jag tänkte ge er ett räkneexempel hur jag se på avbytarsystemet kontra investeringar. Om vi vill ha 1000 kor till på Åland så gäller i stort följande formel: Att investera i en modern ladugård kostar cirka 10 000 euro, beroende
på man bygger för 50 eller 150 kor. 1000 kor kostar sålunda 10 miljoner euro
i investering. Kan vi sänka investeringsstödet från nuvarande 45 procent, som
jag tycker är för högt, till 30 procent, men också kunna hitta riskkapital insats
på sidan om, så kan vi få 10 miljoner euros insats, så går vi in med 30 procent
i samhällsstöd. Av de 30 procenten kommer 50 procent i EU, 1,5 miljoner
från EU och 1,5 miljoner av våra egna gemensamma skattepengar. Vi delar
den investeringen på 10 år. Det betyder att på tio års sikt så får vi 1000 nya
kor för en kostnad på 150 000 euro. För att sätta det i relation så kostade dagens avbytarsystem 2011 650 000 euro av våra pengar per år. Tittar vi 10
framåt i tiden så kan vi få 1000 nya kor med en investering på 150 000 euro i
året. Det om någonting en omställning. När man ser på framtiden så är det
rätt väg att gå.
Jag ser inte bonden eller lantbrukaren som en bidragsmottagare, jag ser
den åländska lantbrukaren som en företagare. En företagare som vill få betalt
för den produkt de producerar. Efter vår tur häromveckan till några bolag och
i livsmedelsklustret så insåg vi alla att om någon bransch har framtiden för
sig så är det jordbruksnäringen på Åland.
Efterfrågan på högkvalitativa, smakrika, närodlade produkter har aldrig
varit större och vår närmarknad är inte i Mariehamn, den är hela Finland och
Sverige. Jag såg i en tidningsnotis idag att den största livsmedelsmarknaden
framöver Kina, Brasilien och Ryssland. På 10-15 års sikt kommer de åländska
produkterna att ha en stor exportmarknad till de länderna.
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Men utan en aktiv bonde som tror på framtiden har vi inte dessa fantastiska produkter. Utan tillräckligt med råvaror, produktiva åkermarker och en
vilja hos bonden att investera så har inte livsmedelsföretagen möjlighet att
vidareförädla det den näringsrika, bördiga åländska marken med de flesta
soltimmarna i Norden producerar.
Vad vi politiskt behöver skapa förutsättningar för är ökad export och ökad
förädling. Lyckas vi med det kommer även priset på råvara att öka.
Den tredje konkreta omställningen är den som kommer ske på ÅTC. Ledorden för kommer att bli smalare och vassare. ÅTC kommer nischas mot miljöteknik och cleantech där det finns potential att stärka den samlade åländska
affärsportföljen. ÅTC kommer återigen att bli den framtidsverkstad den var
tänkt att vara och fokusera på, samt vara med och utveckla innovationer
framförallt i samarbete med högskolan och näringslivet med ett stort fokus
på kommersialisering.
ÅTC ska vara en drivande aktör i samspelet mellan politik, samhälle,
forskning och näringsliv enligt den så kallade Triple Helix-modellen vilken
bygger på ett aktivt deltagande och samspel mellan dessa aktörer. Genom att
utveckla en gemensam vision och samordna de utvecklingsresurser som satsas på Åland är syftet att få till stånd en ökad innovationsförmåga och större
avkastning på insatserna.
Företagsinkubatorn i dess nuvarande form kommer inte fortsätta som tidigare, från 2013. Det inte längre ett självändamål att fylla offentligt ägda subventionerade lokaler med nystartade företag, för sakens skull. Däremot ska
beredskapen finnas att när något innovativt, nyskapande tillväxtorienterat företag upptäcks eller identifieras och behöver hjälp för att växa, då ska ÅTC
finnas där och lotsa bolaget rätt med ett konkret mål och hjälpa till att jaga
investerare för fortsatt expansion.
Det här är några av de konkreta åtgärder som kommer avspegla sig i landskapets budget de kommande åren från näringsavdelningens sida. Det finns
givetvis mycket mer som ska göras, både stort och smått, men med tanke på
den korta tid som den här regeringen suttit och hur länge som återstår så kan
jag garantera er att det kommer fler förändringar. Det här är början på resan.
En början som ska skapa ett bättre företagsklimat med mindre gemensamma
resurser att fördela. Tack, herr talman!
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Det är intressant med bidrag och att man delvis försöker fasa ut dem. Det gäller att alla har samma förutsättningar. Våra
jordbrukare kan inte komma i ett sämre läge när det gäller investeringar.
Mina tankar går till ett sommarprogram med Christer Eriksson, Container Safe hette hans företag från början. Hon hade två företag, ett i
Norrland och ett i södra Sverige och de levererade exakt samma produkt. I södra Sverige var de normalt tillfreds och väldigt taggade. I Norrland var det ganska lugnt, där mötte man de amerikanska direktörerna i
strumpfötterna. Man sade: ”Jag ska fara med kommunstyrelsens ordförande till Stockholm, sedan kommer det bidrag”. Företaget i Norrland
gick i konkurs medan det andra i södra Sverige blev kvar.
Därför är det viktigt att man väger med guldvåg när man ger bidrag
och inte ger bidrag, där är vi helt överens.
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Minister Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Jag har alltid varit lite allergisk när man säger att vi ska ha
exakt samma förutsättningar som i Sverige och i Finland. Jag tror inte
att vi kommer att kunna ha det på Åland. Vi kanske kommer att ha
andra förutsättningar, i vissa fall mycket bättre och i vissa fall är det
kanske inte samma konkurrensförutsättningar beroende på att systemen är olika. Vi ska anpassa våra system efter våra företag på Åland.
Angående när man ger bidrag så håller jag helt med. Jag har många
gånger de senaste månaderna sett att vårt system medför att det inte alltid är tillväxtorienterat. Systemen är uppbyggda för att fylla vissa principdokument. Uppfyller man de kriterierna så är man berättigad till
stöd, om man inte uppfyller kriterierna så kanske man faller utanför
även om företaget är tillväxtorienterat. Det är en stor utmaning att göra
men principen i min värld är att våra gemensamma pengar ska användas så effektivt som det bara går och gärna flera gånger. Vi ska inte bara
betala ut bidrag en eller två gånger till någon.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Det kanske vi är överens om. Om man lägger om ett
system så måste det vara väldigt långsiktigt. Man måste försiktigt ändra
på de här principerna. De riktiga entreprenörerna vill inte leva på bidrag, de vill klara sig själva.
Som kuriosa kan jag säga att Christer Erikssons företag gick i konkurs. Tre år senare var han tillbaka igen och betalade 80 000 kronor i
skatt om dagen.
Minister Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Långsiktighet är jätteviktigt. Jag har nu själv insett hur
viktigt det är. Bara för att jag har hamnat på den här posten men kanske
inte är världens största bidragsförespråkare så har jag skrivit på många
bidrag som jag anser att kanske inte alltid är det mest optimala att göra.
Men systemet är så, företagarna gick in i nuvarande system och då gäller
de principerna tills vi ändrar principerna, om de ska ändras. Framförallt
kommer det att ändras till strukturprogramperioden som börjar 2014
fram till 2020. Förhoppningsvis ska en del av de här principerna ändras
före det också.
Jag har insett att vägen att gå är långsiktighet. Fördelen med det är
att det också kommer att ta ganska lång tid att ändra tillbaka till någonting annat den dagen som jag har lyckats genomföra bidragsreformen.
Det ser jag som positivt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! När det gäller avbytarsystemen så kommer jag lite att
beröra det i mitt anförande och orsaken till varför vi har det.
Minister Karlström nu vill ändra på bidragssystemet. Han vill sänka
från 45 procent till 35 procent och han talar om riskkapital. Vem är det
som kommer att stå för riskkapitalet och vad har de för avkastningskrav
på riskkapitalet?
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Minister Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Du kanske läste i tidningen om den stora mjölksatsningen
för några veckor sedan. Där nämner jag tanken på hur riskkapital ska gå
till. Vi har ett bolag, Norra Ålands Investerings AB, som vi är majoritetsägare i. Vi äger ungefär 85 procent av det bolaget. Det bolaget kommer
förhoppningsvis inom en snar framtid att ha lite pengar på kontot. De
pengarna kommer vi att kunna använda som riskkapital i just den här
mjölksatsningen. I första hand betyder inte vår insats i mjölksatsningen
att förtjäna pengar, utan det är för att möjliggöra flera mjölkssatsningar
på Åland. Förhoppningsvis inom 5-7 år kommer vi att få tillbaka de
pengarna för att mjölksatsningen var så fantastiskt lyckad för bonden
som var villig att ta del av denna kapitalinsats vill inte ge dividend till
landskapet utan han vill köpa tillbaka aktierna. Det finns också möjlighet att använda pengarna som ett kapitallån. Det viktiga är att vi kan dra
ner investeringsnivån från 45 procent till kanske 30 procent och sedan
utifrån det här bolaget lägga in riskvilligt kapital.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Det låter väldigt bra när minister Karlström redogör
för det här och det finns inga bekymmer i världen. Men ofta har den som
satsar pengar har någon sorts avkastningskrav på sitt riskkapital. Det
skulle jag väl också kunna tänka mig att Norra Ålands Industrihus har,
men kanske de inte är så höga.
Måste man förankra detta på något vis i EU? Kan man bara börja
stöda via Norra Ålands Industrihus Ab i sådana här satsningar utan att
det blir ett nästa ITiden projekt?
Minister Fredrik Karlström, replik

I det kommande strukturprogrammet 2014-2020 bygger man upp
mycket mera kring de här tankarna, både i ERUF-programmet och i
LBU-programmet. Det finns alla möjligheter. Har man ett avkastningskrav så är det inte något problem alls. Om man inte har ett avkastningskrav så då kanske det kan vara lite på gränsen. Då måste man räkna ut
vad kapitalet är värt. Det som är intressant är det faktum hur det ser ut
idag. Idag är stödbeloppet 45 procent. Vi tar 45 procent av landskapspengar och ger till en entreprenör som vill satsa. De pengarna försvinner
härifrån och är borta. I min satsning är investeringsstödet 30 procent
och kanske 20 procent är riskkapital. Då finns möjligheterna att få tillbaka de 20 procenten om 3-7 år, om det går bra. Enligt mig är det en
möjlighet att skapa mycket mera med samma eller mindre begränsade
resurser. Det är möjligt enligt alla system. Jag ska se till att det kommer
konkreta förslag på hur det här ska göras.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Talman! Det är ett intressant anförande. Jag håller med om många saker, framförallt när det gäller att få ett snabbt svar. Där har det nog lite
spårat ur på näringsavdelningen. Jag tycker att det är jättebra att man
har fokus på det.
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Också detta att man ska vässa ÅTC tror jag är en viktig sak, jag ger
fullt stöd till det.
Ministern nämnde att man minskar konsumtionsutgifterna med 13
procent, om jag minns siffrorna rätt, och 5 procent när det gäller överföringsutgifterna. Han nämnde att det var en riktig omställning. Det är jag
lite tveksam till. Som jag pekade på i mitt huvudanförande så har den
här utvecklingen varit under en längre tid. Man har hela tiden minskat
anslagen på näringsavdelningen. Jag vill inte igen ha en populistisk debatt för eller emot bidrag. Det är självklart att det ska vara klara kriterier
och stödnivåer. De behöver nödvändigtvis inte vara lägre men det ska
vara klara stödnivåer och klara krav. Jag tror att det är viktigt att det
också finns medel. Jag tror, till skillnad från ministern, att om man använder medlen till näringslivsutveckling på ett bra och väl genomtänkt
sätt så kommer varje euro tillbaka som man satsar, oavsett på vilket sätt
man satsar.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Fredrik Karlström, replik

Tack, herr talman! Vi hade en diskussion om det här vid ltl Erikssons
huvudanförande. Vi är helt överens att pengar från landskapet i projekt
som verkligen har tillväxt är välinvesterade pengar. Bidragspengarna
från näringsavdelningen får bli något sorts självändamål för att göra av
med pengar.
När vi besökte Tillväxtverket hörde jag en direktör som sade att det är
en dödssynd att betala tillbaka EU-pengar. Jag funderade mycket på vad
han sade, huvudsaken var då att man fick ut pengarna och det spelade
inte alla gånger så stor roll vad pengarna gick till. Det är fel sätt att tänka
enligt mig. Varenda euro som vi får från EU:s strukturfond så måste vi
också stoppa in en euro av våra gemensamma skattepengar. För varje
euro som minister Karlström delar ut så är det någon företagare eller
arbetstagare på Åland som har betalat in i skatt. Vi får inte använda de
pengarna lättvindigt. Det ska vara tillväxt bakom varje euro.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag håller fullständigt med om det.
Däremot har jag många gånger själv noterat av egen erfarenhet att tyvärr kan det vara som direktören i Sverige sade, man vill uppfylla programmen på alla sätt och då kanske inte kraven på hur pengarna används blir så stora och det är ju givetvis fel.
Många gånger såg jag väldigt väl genomarbetade affärsplaner och
väldigt goda kalkyler, men kalkylerna höll inte. Men om man fick lite,
lite stöd så att man kom över tröskeln så kom man igång. Jag kan räkna
upp hundratals företag, AB Chips är kanske det allra tydligaste företaget
som har kommit igång just tack vare stöd.
I mitt anförande ville jag peka på att jag faktiskt tror att varje euro
som man satsar kommer tillbaka. Euron som är väl genomtänkta och
inte någon bidragsutskänkning till höger och vänster.
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Det är en märklig förändring att man satsar två euro på trafiken i stället för en euro på näringen. Det förvånar mig oerhört när jag började
titta på de siffrorna.
Minister Fredrik Karlström, replik

Bidragsreformen går väldigt mycket ut på att försöka hjälpa och stötta så
mycket som det bara är möjligt. Kanske också ibland med lite vidare
ögon sett, man går in i riskkapitaltanken så att vi har möjlighet att få
tillbaka pengar i projekt som kan gå bra.
När vi idag beviljar bidrag på 10 och upp till 50 procent så behåller
bidragstagaren de gemensamt intjänade pengarna och de gör precis vad
de vill med pengarna efter ett antal år. I min värld är inte detta sunt och
rätt. Det är bättre vi kan gå in med riskkapital så att vi efter 3-7 år får
tillbaka pengar till kassan för att investera vidare i de projekt som då är
på gång. Jag kan garantera att den näringsministern som sitter på den
här platsen om 5-7 år kommer att vara glad och tacksam över att den
här landskapsregeringen var så klok och gick in för det här, så att de kan
fördela tidigare utdelade pengar som kommer tillbaka.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gunnar Jansson

Värderade talman! Jag kommer i detta korta anförande att uppehålla mig vid
ett ärende; samhällsservicestrukturreformen och vid en aspekt. En aspekt
som jag saknar och som inte alls återges i denna tilläggsbudget. Jag har under
debatten också lagt märke till att stor liberalism råder i tillämpningen av lagtingsordningen och arbetsordningen och att ordet är fritt. Så ska det vara
också i den här typen av debatter. Även om det vi nu talar om inte nödvändigtvis gäller budgetåret 2012 så gäller ändå detta år som en tid av planering
inför de tankar, idéer och förslag som har debatteras.
Därför tänker jag ta upp denna samhällsservicestrukturfråga från synpunkten av behovet av stadspolitik. När vi har låtit tekniken söka ord i tillläggsbudgeten så finner vi ordet Mariehamn på några få ställen, som nästan
ingenting har med service att göra utan har med köp av aktier och budgetens
datering att göra. När vi slår på ordet stad så får vi ett fåtal svar som ingenting har med en stad att göra, utan det handlar om att åstadkomma eller
verkstad eller stadieväxling osv. Vad som är mest pinsamt i sammanhanget är
att när jag slår på ordet centralort eller centralortspolitik så svarar maskinen;
ingen träff.
Jag tror inte det är möjligt att diskutera en samhällsservicestrukturreform
i landskapet Åland i dess helhet utan att också ta hänsyn till att det på Åland
finns en enda stad, där vi befinner oss, i vilken ändå mycket av servicen produceras, fördelas och konsumeras, av det enkla skälet att här bor 40 procent
av oss ålänningar. Ni hör att jag saknar fenomenet.
Saknaden är också större på den grunden att den nuvarande landskapsregeringen vars ministrar jag hade äran att utnämna i tiden representerade då
en delvis ny fördelning. Tre eller kanske fyra av ministrarna bor i Mariehamn
och de övriga bor i våra två grannkommuner, Lemland och Jomala. Ingenting
ont i det. Jag hade därför eventuellt föreställt mig att staden som stad kunde
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ha fått ett utrymme i denna omställningsbudget. Men så är det nu inte. Därför ska jag gå vidare i det som jag menar med behov av stadspolitik.
Redan på 80-talet och delvis in på 90-talet var stadspolitiken en mycket
framträdande fråga i Europa, av skäl som vi alla förstår. I Norden blev frågan
aktuell först i Danmark och så småningom i de övriga länderna i början av
00-talet, med undantag för Island där det tog ännu längre för att komma
igång. Våra förhållanden är lite speciella i Norden, det ska villigt medges,
jämfört med den europeiska kontinenten. Men alla länder i Norden har nu en
aktiv stadspolitik. Den stadspolitik som förs t.ex. i Finland når ju inte oss
överhuvudtaget. Om inte vi själva står för en stadspolitik i självstyrelsesystemet så gör ingen annan det heller. Det är bara så.
Vad är då stadspolitik? Man menar att en stadspolitik huvudsakligen utgörs av tre element. Det finns många nyanser och underavdelningar i dem.
För det första är det ekonomiska, ekologiska och sociala strukturer som tar
hänsyn till den förtätade bebyggelsen, till trafikbehoven och till behov av gemensam service av ekonomisk natur; dvs. vatten, värme, avlopp, sopor, renhållning och elektronisk kommunikation osv. Alla de här nyttigheterna av
ekonomisk natur är utmärkande för det som kallas stadspolitik.
För det andra, en trivsam boendemiljö som också är attraktiv för näringslivet är element i stadspolitiken.
Det tredje är fungerande samarbete med stadens uppland, dvs. omgivande
regioner, i Mariehamns fall med Jomala och Lemland. Det är just där våra
ministrar bor, vilket jag nämnde. Uppland är en gammal försörjningsterm
som kanske inte riktigt är aktuell nu. Den är på det sättet utmärkande att städer normalt växer i grannkommunerna. Jag tror att vi alla kan vara överens
om att Mariehamn växer, innanför sina egna gränser i stor omfattning, men
också utanför. Jag är den första att understryka att Mariehamn och grannkommunerna, Jomala och Lemland, har ett fungerande samarbete. Jag har
egen erfarenhet av det och har bara gott att säga om det hela. Det finns utrymme för mycket, mycket mera samarbete än vad som nu är fallet.
Fru talman! Jag menar att landskapet med nödvändighet behöver anta en
stadspolitik för sig själv, närmast för Mariehamn stads del och för dess behov.
De exempel som vi har omkring oss kan vi läsa och lära av, men man kan naturligtvis inte tillämpa dem som sådana. Ingen kommer in i våra system och
börjar idka en stadspolitik om inte vi själva gör det.
Detta leder till att jag gärna ser att finans- och näringsutskottet hör företrädare för sådana instanser av vilka många ju finns i denna sal. Jag har ett
förflutet i Mariehamns organ. Jag efterträddes av kollegan Beijar. Framför
Beijar sitter en kollega osv. Stadsstyrelsens tidigare ordförande är på plats.
Nuvarande stadsstyrelsens ordförande är visst medlem i ifrågavarande utskott osv.
Jag tror att det finns alla förutsättningar blott man tänder på idén, om vi
vill ha stadspolitik så gör vi det. Kunnandet och erfarenhet finns och vi behöver inte några trollformler.
Avslutningsvis, jag tror att en samhällsservicestrukturreform på hela Åland
inte kan förbigå Mariehamn med tystnad. Tack, fru talman.
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Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ett mycket intressant resonemang ltl Jansson. Ledamoten tar upp ett mycket viktigt område, att stadspolitiken har betydelse i samhällsreformen.
Det är just det som samhällsreformen innebär, vi har ju sett urbanisering, det är ju därför som vi måste göra den här reformen. Folk flyttar
bort från skärgården in mot Mariehamn och Jomala och därmed växer
de, vilket vi har sett på fastlandet också.
Framförallt i skärgården har åldringsvården tomma platser. Kökar
har nästan förbyggt sig. Trots att vi snart har andra skedet klart i Trobergshemmet så tror åtminstone jag att platserna inte kommer att räcka
till. Vad menar ltl Jansson med sitt resonemang?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag hoppas att det framgick att jag menade det jag
sade.
Basen för mitt sätt att tänka kommer ur tilläggsbudgeten på sidan 18,
näst sista stycket före mellanrubriken, där sista meningen faktiskt bekymrar mig. Den lyder: ”Den tredje fasen i samhällsserviceformen sker
genom att en parlamentarisk kommitté tillsätts vars uppgift är att föreslå en organisationsmodell. Under arbetets gång involveras kommunerna genom remisser.” Jag vill ha kommunerna närmare med än
bara som en remissinstans inför en färdig produkt. Jag vill att kommunerna, framförallt Mariehamn i det här fallet, ska kunna inta en aktivare
roll än att bara vara remissinstanser.
Ltl Sara Kemetter, replik

Med det här klargörandet så är vi enade, ltl Jansson. Jag tycker också att
Mariehamn ska en aktiv roll i den här diskussionen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Tack för den här frågan. Jag ser det som en möjlighet att besvara ifall det finns några oklarheter. Naturligtvis kommer alla kommuner, inklusive Mariehamns stad, att vara delaktiga i det här arbetet med
hur man ska administrera och producera samhällsservicen i framtiden.
Vi har initialt bjudit in till en träff med samtliga kommuner där också
Mariehamn stads har representanter. Vi kommer under året att besöka
samtliga kommuner, inklusive Mariehamns stad, för att ha en diskussion om just de här frågorna. Där har man möjlighet att komma med förslag och input till det här arbetet. Utöver detta kommer man också att
ha en remissrunda.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack minister Lindholm för det klarläggandet. Det framgick för all del i
presentationen, det ska jag villigt medge.
Mitt inlägg avsåg egentligen två andra saker. Det ena är att definiera
stadspolitik, som jag försökte göra, och därmed uttala behovet av det.
Det andra var att be utskottet att redan nu uttryckligen inleda det hörande som vi hör att ändå kommer från regeringens sida. Detta är ett
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ärende i parlamentet och att parlamentet också för sin del utvecklar en
aktivitet i detta mycket viktiga gemensamma företag som reformen utgör. Jag ser ingen motsats här, jag vände mig närmast till finans- och
näringsutskottet.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det är väldigt viktigt från vår sida att det finns förutsättningar
för de åländska kommunerna att verka och att producera den service
som lagstiftningen så föranleder. Det är naturligtvis väldigt viktigt att
också Mariehamns stad kan göra det. Till den delen är det väsentligt att
man för resonemanget här vad beträffar helheten.
Stadspolitiken hör hemma i ett helt annat hus, precis som Lemlandspolitiken hör hemma i ett annat fullmäktige och i ett annat styrelserum.
Men förutsättningarna för att kunna bedriva god service är naturligtvis
här och i landskapsregeringen som sätter ramarna för det.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Här har jag en annan uppfattning. Jag har den uppfattningen att behovet av en nationell stadspolitik inte är en kommunal
angelägenhet. Det är uttryckligen en nationell angelägenhet. Det som
avviker för vår del är att det på Åland bara finns en stad. Men det gör
inte behovet mindre av en stadspolitik på en nivå ovanför kommunen.
Det är min uppfattning.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Sara Kemetter

Fru talman! Vi har under debatten fått ta del av den förändringsprocess som
Åland äntligen har framför sig. Regeringen Gunell har med denna omställningsbudget lyckats med konstruktiv politik uppnå långsiktig balans och stabilitet. Det skapa inte endast en balans redan år 2014 utan budgeten visar ett
måttligt överskott, eller rörelseutrymme, i slutet av mandatperioden. Detta
kallar jag för handlingskraft. Det känns tryggt att vara ålänning idag.
Den förra regeringen misslyckades med att uppnå balans. Skattekistan har
tynat ut. Nu kan vi stolta säga att vi går mot bättre tider. Fast det finns inga
gratis luncher, som mina regeringskollegor bruka säga, vi måste alla gemensamt dra vårt strå till stacken. Stabiliteten i landskapets ekonomi utgör en säkerhet och trygghet för alla medborgare i det åländska samhället såväl kommunerna, arbetsmarknaden som näringslivet.
Fru talman! Under debatten förra onsdagen lyftes både sjukkostandsavdraget och tandvårdsreformen starkt fram av oppositionen. Det upplever jag
som lite märkligt med tanke på hur stora alla de andra reformerna är som regeringen Gunell sätter spaden i marken för.
Men hur kan jag som socialdemokrat godkänna att sjukdomsavdraget slopas? Det är en helt berättigad fråga. Det är helt klart att min egen privata
ekonomi kommer att påverkas av att avdraget tas bort. Jag och min man har
glasögon och kontaktlinser, vi har fyra barn och ingen privatförsäkring för
våra barn så jag har dragit av alla deras sjukdomskostnader inte för att
nämna alla fyra gånger jag har varit på BB-avdelningen. Det var inga små jul-
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klappspengar som kom in dessa år. Jag anser ändå att det är berättigat att
avdraget slopas, för socialdemokraterna tänker längre.
Vi hörde under debatten på onsdagen av ltl Sjögren om regeringen Viveka
Erikssons lämnade ett lagförslag vilken den kompensation för vilken anslag
upptas under detta moment fasas ut under en treårsperiod. Den slutliga utformningen klargjordes i samband med utarbetandet av lagförslaget. Här
hade den tidigare regeringen långtgående planer att inte bara slopa sjukkostnadsavdraget utan även resekostandsavdraget och studieavdraget. Ålänningarna skulle fortsättningsvis få dra av, men kommunerna skulle stå för fiolerna.
Detta skulle innebära en kostnad 2012 på 610 000 euro för Mariehamn,
147 000 euro för Finström och 85 000 euro för Saltvik, bara för att nämna
några exempel. Jag vill påpeka att sjukkostnadsavdraget inte har något tak.
Man har alltså rätt att dra av hur mycket som helst och nästan vad som helst.
Allt från privata operationskostnader, även skönhetsoperationer, till dyra
tandvårdskostnader. Dessa utgör idag de största avdragen. Självrisken är 84
euro per person och 168 euro för en familj.
Vi kan inte som ansvarstagande politiker kasta en sådan kostnad på våra
kommuner. Vissa kommuner kanske klarar kostnaden med hur går det för de
kommuner som redan idag har det svårt? Ska dessa behöva höja sina skatter
ytterligare? Ska de vara beredda att ta en kostnad som kan stiga hur högt som
helst? Många av våra kommuner har idag nått sitt skattetak.
Fru talman! Liberalerna kallade oss för populister under debatten förra
onsdagen. Vi hade lovat för mycket och nu tar vi av de svagaste i samhället,
sades det. Jag vill påminna ltl Sjögren att de som har det sämst i samhället
inte har möjlighet att utnyttja detta avdrag. Förtjänar man 10 000 euro i året
så betalar man heller ingen skatt, alltså kan man inte dra av. Så ltl Sjögrens
argument höll inte riktigt.
Därför måste vi tänka längre och inte bara underlätta för dem som har
orimligt höga sjukkostnader, den grupp som verkligen haft fördel av sjukkostnadsavdraget. Jag förväntar mig att utskottet tittar närmare på konsekvenserna av detta. Vi måste jobba för att öka jämlikheten i samhället.
Kanske möjligheterna till ett sänkt högkostnadsskydd på ÅHS samt föra en
diskussion kring en sund avgiftspolitik där socialdemokraterna gärna ser att
barn och unga under 18 skulle få hälsovård avgiftsfritt.
Fru talman! Jag vill ännu diskutera området utbildning och kultur, som är
min hjärtefråga. Sparåtgärderna kan verka stora inom detta område ifall man
endast ser på grafen som presenteras på sidan 15, Förskjutning av relativ andel av budgetanvändningen. Där synliggörs de största inbesparingarna i
landskapets skolor, grundskoleväsendet och museibyrån tillsammans med
näringsavdelningen, social- och miljöavdelningen och finansavdelningen.
Minskningen av konsumtionsutgifter sker främst med inbesparingsåtgärder
inom de skolor som landskapet bedriver samt det faktum att antalet studeranden minskar.
Det kan vid första anblicken verka tufft, men ser vi hur regeringen Gunell
har prioriterat så kan socialdemokraterna stöda det förändringsarbete som är
på gång. Man har prioriterat rätt när utvecklingsarbetet inom informationsoch kommunikationsteknologin tillsammans med specialundervisningen är i
främsta rum inom grundskolan och gymnasiet. Forskning visar att ju tidigare
vi sätter in rätt specialpedagogiska insatser desto bättre möjligheter skapas
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för individen att klara sig bra under sin utbildning. Framgångsrikt är att detta
utvecklingsarbete i större utsträckning än hittills ska ske i samarbete med
parter utanför avdelningen. Såväl underlydande myndigheter som kommuner
kommer att uppmuntras och stödas för att skapa utvecklingsprojekt för att
fördjupa utvecklingsarbetet. Det är bra att man inte behöver gå över ån efter
vatten. Regeringen Gunell har verkligen insett vilken kraft inom området det
finns på Åland och tänker härmed ta till vara den. Att samordna resurserna
för elever i behov av särskilt stöd för att underlätta stadieövergångarna är
endast positiv läsning.
Socialdemokraterna stöder denna insats vars mål är att få ut bästa möjliga
resultat för såväl de enskilda individerna som hela samhället. Alla behövs i
samhällsbyggandet och alla har sina enskilda styrkor. Dessa styrkor ska vi
lyfta fram och utveckla.
Kunskap och information blir allt viktigare i dagens samhälle. I begreppet
det livslånga lärandet ligger en fortgående individuell bildningsprocess. Här
tänker regeringen Gunell verkligen längre.
Fru talman! Vi har hört mycket diskussioner kring studiestödet som inte
ska indexjusteras från och med läsåret 2013-2014. Där måste jag också påpeka att studiestödet på Åland redan är 10 procent högre än i riket. I slutet
överväger minister Ehn att förbättra villkoren för vuxenstudiestödet. Detta
stöder socialdemokraterna och hoppas verkligen att minister Ehn inte glömmer bort vad han har lovat. Idag har inte de åländska vuxenstuderande
samma möjligheter till studiestöd så som andra vuxenstuderanden i riket.
Flera ålänningar studerar inom t.ex. vårdbranschen och måste idag arbeta vid
sidan om sina studier för att klara sig ekonomiskt. Detta anser vi socialdemokrater ringer illa med tanke på framtidens krav på kompetens, kunskap och
fortbildning. Vi måste se till behovet av att utveckla vuxenstödet för att ställa
om arbetsmarknaden och skapa tillräckligt med kompetenta individer. Det
gäller för oss alla att jobba hårdare för att möta framtidens krav.
Fru talman! Roligt är att en ny basutställning vid Ålands museum förverkligas. Det åländska kulturarvet lyfts fram samt samarbete mellan musei-,
skogsbruks-, och miljövårdsbyrån. Regeringen Gunell vill ge kulturen utrymme att utvecklas enskilt och i samspel med andra, med näringsliv och
med samhället. Det är detta kulturpolitik handlar om. Alltså en fördelning av
medel och om den roll landskapsregeringen har för att formulera mål, prioritera uppgifter, stötta produktion samt se till att konsten och kulturverksamheten når avsedda målgrupper. Kulturpolitiken ger ramarna för kulturen och
konsten men ska inte blanda sig i det konstnärliga innehållet.
Efter de musikaliska upplevelser vi fått ta del av i helgen, allt från Queen,
till opera och klassisk damkör så inser vi vilken central roll kulturen har för
vårt välbefinnande. Jag tror att kulturen kommer att få ännu större betydelse
ju mer stressen och tempot ökar i vårt samhälle.
Kulturpolitik är oftast instrumentell, dvs. en kulturpolitik med ett specifikt
syfte. Ofta handlar den idag om att främja ekonomisk tillväxt. Kulturen skär
igenom samhällets tre sektorer; den offentliga, den privata och den civila.
Kultur är både en näring och en del av näringslivet. Kultur är en viktig framgångsfaktor att lyfta fram i regeringens utvecklingsprogram och det måste
finnas en tydlig koppling mellan dessa och kommunala strategier och program. Här sätter socialdemokraterna stor tilltro till det politiska program,
Växtkraft, som har tagits fram. Tack.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Liberalerna håller fast vid tankegångarna i budgeten för 2012.
Tankegången var att man skulle fasa ut kompensationsavdragen. Det
innehöll både piska och morot för kommunerna. Kompensationsavdragen skulle fasas ut, men man gav också mera medel för samarbetsunderstöd för att hitta just de här lösningarna som kan ge effektivare service
men också spara pengar för kommunerna. Man satt betydligt mera
pengar på samarbetsunderstöd än vad man har gjort tidigare.
Jag är fullständigt medveten om att de som har det absolut allra
sämst inte kan göra några avdrag. Men det gäller också den allmänna
tandvården. Enligt det koncept som socialdemokraterna lägger fram så
betyder det också att de som har det tuffast inte ens har råd att gå till
den offentliga tandvården. Där har vi ett gemensamt politiskt problem
att ta itu med. Socialdemokraterna kan inte säga emot att sjukkostnadsavdraget har betydelse för dem som har det svårt.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Alldeles rätt, ltl Sjögren. Det har betydelse och därför
hoppas vi att regeringen ser över det som de har lovat för att kompensera dem som har det svårt, men också medelklassen, mig själv.
Angående offentlig tandvård så det är flera andra partier inblandade,
ni förstår säkert själva att det är svårt att driva igenom, men vi gör det
absolut bästa vi kan.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det står också tydligt och klart i tilläggsbudgeten att man tänker höja avgifterna för ÅHS. Av egen erfarenhet så vet jag att det är jättesvårt att få rättvisa avgifter. Man har försökt det många gånger. Jag
upplever också att landskapsregeringen och majoritetspartierna backar
från att helt enögt ha sagt att man ska ta bort sjukdomskostnadsavdraget till att se vad man kan finna för lösningar och analysera frågan väldigt noggrant. Min uppmaning till majoritetspartierna är se till att de
som har det svårast och värst inte hamnar i kläm.
Ltl Sara Kemetter, replik

Det är klart att vi är enade där. Det står inte vilka avgifter man ska höja.
Där önskar åtminstone jag att vi driver en ordentlig avgiftspolitik och en
bra diskussion i utskottet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Ltl Sara Kemetter uppmanade lagtinget att noggrant
granska effekterna av ett slopat sjukvårdskostnadsavdrag. Jag hoppas
att det var en felsägning. Lagtinget fattar beslut i de ärenden som föreläggs lagtinget. Beredningsförpliktelsen finns i regeringen. Regeringen
måste komma med de förslag som utgör underlag för beslutsfattandet.
Det är inte parlamentets roll överhuvudtaget att göra hypotetiska bedömningar av effekter, i det här fallet ekonomiska effekter, av förslag
som ännu inte finns här.
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Ltl Sara Kemetter, replik

Det är alldeles rätt. I fallet jag var otydlig så uppmanade jag att utskottet
skulle kunna diskutera den här frågan, inte lagtinget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé

Fru talman! Först vill jag lite gå in och reflektera över onsdagens debatt. Jag
måste säga att det var sorgligt, på gränsen till skrattretande, att höra liberalerna och deras punktmarkering av vårt parti. I gruppledarens Mats
Perämaas anförande handlade cirka ¾ delar om vad vi sossar gjort och inte
gjort. Men någon egen politik från dem uppfattade jag inte. Jag kan lugna och
säga att vi ser nog oss i spegeln och vi ser vad vi gör för beslut eller så får vi
läsa och höra det i media, så där behöver ni inte vara oroliga för oss. Vi har en
bra grupp med en bra stämning och en framåtanda. Så bekymra er inte där
kära liberaler, vi klarar oss riktigt bra.
Nu tillbaka till den här regeringens omställningsbudget och bemötandet av
den som har varit blandat med både positiv och negativ respons. En viss del
av kritiken har varit frågan om var omställningen är, det är ju ganska mycket
lika som tidigare och visst stämmer det. De stora inbesparingarna är lika som
den tidigare regeringen också gjorde t.ex. med sjukavdraget och skärgårdstrafiken.
Vi måste våga se och ta långsiktiga beslut och inte bara tänka inför nästa
val. Det här är fyra partier som nu ser till Ålands bästa på lång sikt. Vi försöker sänka driftsutgifter och spara mer.
Men jag nämnde att den här regeringen gör samma inbesparingar som
förra regeringen och då nämnde jag både sjukkostnadsavdraget och skärgårdstrafiken. Jag kommer att precisera mig senare kring detta i mitt anförande.
Omställningen, som har blivit kritiserad, går nu, som jag ser det, från utredning till handling eller från prat till verkstad. Där känns just sättet att gå
vidare med kommunreformen rätt väg att gå mot målet. Målet är ju givetvis
att få starkare kommuner och då tänker jag framförallt på starkare för att
kunna klara av den kommunala servicen. Jag tänker bl.a. på den sociala servicen som är ansträngd för personalen inom flera kommuner.
Ltl Gunnar Jansson sakade stadspolitiken i skrivningarna om kommunreformen. Jag tror att den här regeringen försöker se på den enskilda människans behov och då kanske det är de mindre kommunerna som behöver få
hjälp med servicen och hur man ska styra upp den.
Mariehamn har kanske också sina problem, men jag tror inte att problemen är strukturella, kanske mer ekonomiska.
Här behöver vi göra något åt de små kommunerna för att få dem att jobba i
större team inom de olika sektorerna. Då blir det en större professionalitet.
De är duktiga redan nu, men allting kan förbättras.
Jag har länge sagt att det är nog genom kommunsamarbete som vi stärker
kommunernas service, men ju längre jag jobbat med kommunalpolitiken så
inser jag att det kommer nog inte att fungera, för man är så rädd inom kommunerna att den andra kommunen ska vinna mer än sin egen. Så därför tror
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jag det är en svår väg, oberoende av hur mycket pengar man sätter in i kommunsamarbete i budgeten.
Så nu är det dags att komma i mål med denna fråga och här tycker jag att
minister Gun-Mari Lindholm har en bra utstakad väg. Det är en väg mot målet och inte en utredning som ger mer frågor.
Fru talman! Den här regeringen har gått in med målsättningen att vi ska få
en budget i balans under den här mandatperioden. Dit verkar vi nu kunna
komma utan att behöva nalla från skattkistan som jag kallar utjämningsfonden. Däremot så hade vi tur att Katainen och Urpilainen valde att höja skatten så nu är väl alla partier glada över de pengarna, t.o.m. så nöjda att alla
partier idag känner en tacksamhet över det ekonomiska tillskottet, även fast
det kommer från riket. För vi vill väl alla här ha en så bra välfärd som möjligt
här på Åland och så kan vi spara mer i pensionsfonden, vilket kan behövas.
Hur får vi då en bra välfärd? Som jag ser det så ska vår välfärd finansieras
med skattemedel och låga avgifter. Inte genom skatteavdrag och höga avgifter. Vi har idag en bra fungerande sjukvård som alla ska ha råd och tillgång
till, så har vi idag med låga avgifter och ett fungerande högkostnadsskydd.
Men vi ska inte med skattemedel finansiera företagares kostnader som t.ex.
ÅMHM.
Visst kan jag erkänna att inte allt känns bra i den här omställningsbudgeten, bl.a. är detta med sjukdomsavdraget ett tungt beslut att ta. Men det är nu
så att vi måste kunna ta obekväma beslut. Jag upplevde att förra regeringen
inte kunde ta obekväma beslut utan tömde ur alla kassakistor.
Att sedan som förra regeringen lägga ut sjukkostnadsavdraget på kommunerna är oansvarigt för att sedan ½ år senare gå ut och säga; ”håll sjukkostnadsavdraget kvar”.
Hur mycket behöver kommunerna höja skatteöret för att kompensera
sjukvårdsavdraget? Ja, i min hemkommun är det 0,5 procent för att få in de
60 000 euro som ska kompenseras. Det är ungefär vad vi höjde skatteöret
senaste år för att få en till närvårdartjänst för att kunna uppfylla riktlinjerna
om personaltäthet för effektiviserat serviceboende. Ska vi nu i Sunds kommun få den stora äran att vara först med att gå upp till ett skatteöre på 20
procent för att kunna betala sjukdomsavdraget? Jag vet inte, det är tungt att
komma dit. Men något ska göras om man ska göra som liberalerna vill.
Nu är vi fyra partier som ska ta ett tufft beslut med målet att få en budget i
balans och dit är vi på väg.
Av finansmotionerna finns det heller inte några tips på inbesparingar, utan
tvärtom. Nu är vi en regering med fyra partier och vi har enats om en omställningsbudget. Jag tror inte att något av dessa partier fått igenom alla sina
önskemål, men vi är ändå nöjda för vi har tillsammans lyckats nå vårt mål
med en väg mot en budget i balans.
Trots Katainens och Urpilainens miljoner som gick in i vår ficka så måste
vi se över våra kostnader. En åtgärd är att man tyvärr måste gå in och minska
på skärgårdsturlistan och en av de orsakerna är b.la. kraftigt stigande bränslekostnader. Men då måste vi se vad vi kan göra för skärgårdsborna. Där har
vi nu en ambulerande tandvård. Tandvården kommer ut till skärgården istället för att de behöver ta sig in till tandvården. Här kan man ju se det som en
omställning för servicen.
I onsdagens debatt pratade vtm Eriksson om att det är diskriminerande att
ge skärgårdsborna allmän tandvård. Men tydligen har det då varit okej under
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liberalernas tid att ge allmän tandvård till ÅHS personal. Är inte det diskriminerande? Nu vill vi utveckla det här.
Jag läste i media för cirka 1 ½ vecka sedan att vtm Eriksson befarade
massflykt från skärgården p.g.a. att det nu ska dras ner 3000 körtimmar. Är
det inte viktigare nu att vi ser vad man ger för service och skapar arbetsmöjligheter än att det nu tyvärr måste dras in turer.
Att nu beskylla den här regeringen för minskning av skärgårdstrafiken som
orsak till massflykt är en dålig stil. Vi vet att det är en befolkningsminskning i
skärgården och det är väl inte utflyttning det mest beror på utan mer på att
det föds allt färre ute i skärgården.
Vi kan inte heller blunda för att trafikavdelningen ökade sina kostnader
mellan 2011-2012 med 11,2 procent. Vi måste nu försöka minska den ökande
kostnadsökningen, trots ökade bränslekostnader.
Till sist, fru talman, vill jag avslutningsvis säga att den här omställningsbudgeten är steg ett i rätt riktning. Nu ska vi jobba vidare med målet om en
budget i balans och samtidigt kunna erbjuda våra åländska medborgare ett
bra och rättvist samhälle.
Nästa steg är budgeten för 2013 och då hoppas vi att det kommer ytterligare inbesparingar men samtidigt satsningar som ger hopp och framtidstro.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Winé sade att staden enbart har ekonomiska problem och inte strukturella bekymmer. Jag vill ändå framhäva att det
finns strukturella utmaningar i staden också. I staden har man även den
demografiska utmaningen framför sig, precis i likhet med andra kommuner. Jag vill inte förringa den delen. Jag kan nog lugna både ltl Winé
och ltl Jansson här tidigare om att staden måste ha en central roll i samhällsservicereformen, i och med att man också är den enskilt och överlägset största serviceproducenten i landskapet av alla kommuner.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Om ltl Petri Carlsson tog detta som kritik så var det
definitivt inte meningen mot Mariehamns stad. Jag sade att jag inte tror
att det är några strukturella problem inom Mariehamns stad, då tänker
jag på den sociala servicen, som mitt anförande handlade om.
Vad vill vi få ut av samhällsreformen? Jag ser att det inom de små
kommunerna kan finnas ett strukturellt problem att kunna ge den service som man verkligen behöver ge var och en kommuninvånare, genom
att det krävs mera personal inom barnskydd osv. Här anser jag att Mariehamns stad har den personal som krävs inom den sociala servicen. Det
är detta som jag menade. Jag tror att samhällsreformen gynnar landsbygden mera än staden.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ja, vi delar den uppfattningen. Det finns nog en mycket större personalstyrka och kompetens i staden just kring social service.
Där tror jag att man på något sätt kan hitta lösningar för hur vi kan producera service tillsammans på Åland på bästa möjliga sätt. Staden
kommer förstås att ha en betydande roll framöver och det tror jag att är
viktigt. Jag delar den uppfattningen. Men jag uppfattade ltl Winés anförande som att vi inte skulle ha några strukturella utmaningar framöver,
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men det har vi också i staden där den demografiska utvecklingen är likadan som i de övriga kommunerna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ltl Winé gav en liten släng åt liberalerna för detta med
inbesparingar. Vi har här i debatten både föreslagit finansieringar av
våra motioner och vi har pekat på framtida möjligheter till inbesparingar. Jag tycker nog att det var en onödig släng.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Ltl Sundblom, jag upplever inte att det här var en
onödig släng. De onödiga slängarna började redan i onsdags när det
kom otroligt med slängar mot socialdemokraterna från liberalt håll. Men
då var det tydligen helt befogat och helt okej. Man behöver nog titta sig i
spegeln.
I ltl Sundbloms anförande tidigare kom det förslag på inbesparingar
på antalet timmar, 4 600 timmar på ett år. Finns det utredningar någonstans? Det är ju därför som vi står stilla just nu och väntar på kortrutt och på att få en kostnadsanalys.
I en replik tidigare fick ltl Sundblom frågor varför ingenting hade
hänt under den förra perioden. Men då fick vi till svar att vi ska prata
inom de egna partierna. Det verkar som att ledarskapet fattades.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! När man går till val genomgår man en valrörelse där lovar man
ett och annat för att folk ska rösta på en. Det är små och stora saker inom
olika politikområden. Om jag ska välja ut ett av obunden samlings allra viktigaste vallöfte så var det att få budgeten i balans, att stoppa blödningen i
landskapets kassa så att det ackumulerande underskottet inte längre växer
utan helst krymper.
Det dokument som vi nu diskuterar visar hur det ska göras. Vi tycker att
det är överordnat allt annat. Det går inte att dra av Åland i fördärvet och
börja skuldsätta sig för att ha råd med driftsutgifterna. Därför är vi mycket
glada att få medverka till att ta att det här dokumentet ligger på lagtingets
bord.
Det skulle ha sett annorlunda ut om vi själva skulle ha haft egen majoritet i
lagtinget och i regeringen. Vi har också fått kompromissa och fått ge och ta i
det här arbetet. Jag tänker inte stå här och berätta det. Jag och vi är nöjda
med den budget som ligger. Vi stöder den, vi kommer också fortsättningsvis
att stöda de åtgärder som kommer att behövas utföras under åren som är
kvar i den här valperioden. Minst de här åtgärderna kommer vi att stöda, vi
kommer att vara aktiva och också hjälpa till att få dem så lindriga och smidiga som möjligt efter vår förmåga.
En sak har blivit lite fel i debatten. Man säger att det har kommit som en
skänk från ovan och så nämner att statsminister Katainen och finansministern Urpilainen har tagit fram sina plånböcker och gett oss x antal miljo476

ner, men så är det inte. De har bestämt att ålänningarna också ska betala
högre skatt och det har lindrat den här situationen avsevärt. Det kan vi inte
styra över. Vårt ekonomiska system är så att om Finland väljer en sådan politik så ökar vår klumpsumma och då kommer de här miljonerna. Det är ju
ingalunda gratis pengar. Det innebär också höjda skatter för ålänningarna,
vilket man ska vara tydlig med.
Jag kan också avslöja att jag, i likhet med centerns Runar Karlsson, inte
tror att det här går att göra bara med inbesparingar. Det är också klokt att i
någon mån öka skatteuttaget, åtminstone tillfälligt. Även där är jag helt tillfreds med sakernas skeenden.
Sedan när det gäller debatten om den parlamentariska situationen, så om
man gör en tillbakablick så vet ni alla att jag många gånger i den här talarstolen under förra perioden har varit kritisk till den förra regeringens oförmåga
att ta tag i de här sakerna och göra det som den regeringen nu har gjort.
Det blev val och en ny regering tillträdde som lade fram det här dokumentet. Man skulle då hoppas att oppositionen kritiserade att man sparade för
lite och så skulle oppositionen ha kommit med en massa kreativa förslag på
hur man kunde spara mera. Men så blev det inte, tvärtom, oppositionen kom
med kostnadsdrivande åtgärder. Man verkar ha lämnat detta med att driva på
för att få en budget i balans.
Ser man särskilt på liberalernas agerande så förvånar det mig, man kommer med märkliga förslag till finansiering, t.ex. att man ska dra bort finansieringen på bildningsförbunden fast man just i den regering, där man hade
egen majoritet, hade föreslagit en ny lagstiftning som handlar om bildningsförbunden. Man går på EU-program, som man själv har beslutat om och som
har längre verkan, och som inte är realistiskt att ta bort. Sedan föreslår man
besparingsåtgärder som regeringen redan har skrivit om i budgeten och som
är en följd av den budget som ligger och är sådant som alla partier är överens
om. Det är ju enkelt att föreslå sådant. Det är ju som att föreslå att solen går
upp i morgon bitti, för det är man säker på. Jag vet ju att liberalerna har
mycket kunskap och kunde komma med många konstruktiva förslag. Men
man väljer bort det för att man inte vill vara besvärlig, man vill göra det enkelt för sig och det har jag aldrig uppskattat faktiskt vare sig hos politiker eller hos partier, att slippa undan ansvar. Om det skulle komma goda förslag
och alternativa lösningar så finns det en möjlighet att diskutera ihop sig i lagtinget också och ändra på det som ligger på bordet. Men när det absolut inte
kommer något så finns det ingenting att diskutera, vilket är lite tokigt.
Lite samma sak är det om debatten om tandvården. Det anges ungefär som
socialdemokraternas allena saliggörande vallöfte och att det är förklaringen
till deras framgång. Ingalunda är det så, men visst kan det vara bidragande.
Man måste komma ihåg hur det var före valet. Hur kritiska var liberalerna då
till allmän tandvård? Nå, väldigt lite, man sade knappat någonting. Man ville
inte stöta sig med väljarna. Man gick bakom socialdemokraternas vallöfte.
Däremot fanns det ett parti som ifrågasatte allmän tandvård, försökte belysa
effekterna av det och som kan vara trovärdiga nu efter valet och det är obunden samling. Man ska inte kritisera socialdemokraterna om man inte själv
hade ett alternativ i valrörelsen. Men det är klart att det är roligt när det
kracklar för andra och det försöker man ta fram istället i brist på eget konkret
innehåll. Det tycker jag är fel.

477

Det var också en väldigt konstig reaktion från massmedia, vilket vi förvånade oss över. Massmedia vaknade sedan några dagar efter valet. Vad kan det
bero på då? Ni får själva leta i förslag till svar.
Fru talman! Jag ska nämna två konkreta saker som jag tycker är väldigt
viktiga i den här budgeten. Det är för det första de skrivningar som finns om
den digitala agendan. Det här är frågor som ligger mig varmt om hjärtat och
det har jag också stått och messat om här i talarstolen. Det arbete som nu påbörjas, att sjösätta den digital agenda, är väldigt viktigt. Det är den absolut
viktigaste reformen som finns med i den här budgeten. Då undrar ni säkert
om jag till och med tycker att den är viktigare än samhällsstrukturreformen?
Jag tycker att den är viktigare på det viset att en samhällsstrukturreform möjliggörs på ett smidigt sätt. Den digital agenda är en förutsättning för samhällsstrukturreformen. Jag tänker på den del av den digitala agendan som rör
vår egen förvaltning och kommunernas förvaltning. Det möjliggör effektiviseringar inom förvaltningar hos både landskapet och kommunerna. Det möjliggör att arbetet kan utföras oberoende av tid och rum och inte måste göras just
på det kommunkansliet av just den tjänstemannen, utan kan hanteras med
andra strukturer. Så länge man är fast i det gamla sättet att förvalta så är man
ganska mycket fast vid det gamla sättet att förvalta. Om man får det här som
plattform så har man helt andra möjligheter när det gäller förvaltning. Det
enda som man sedan är fast vid är de regionala förhållandena, att människor
bor spridda osv. Det här är en jätteviktig del.
Det innebär också stor skillnad för medborgarna som är förvaltningens
kunder i den service som man kommer att få och som också kommer att vara
oberoende av tid och rum i mycket större utsträckning. Vi måste vara ärliga
och säga att även om det har tagits vissa mått och steg så ligger Åland tyvärr
hopplöst efter när det gäller den här utvecklingen. Men å andra sidan så gör
det att vi kanske inte behöver göra de misstag som de som ligger på vågens
framkant har gjort. Vi kan hoppa över sådana steg under den här tiden som vi
halkat efter. Det kan bli en välsignelse istället för en förbannelse när dagen
kommer till sitt slut. Den delen av den digitala agendan kommer att betyda
mycket och den kommer att betyda mycket mera än vad man kan överblicka i
det här läget, det är jag säker på.
Vill man läsa lite om vad man kan sätta in i den digitala agendan så har
Sveriges regering en bra inriktning på sin digitala agenda, om man räknar
bort utrikespolitik och bistånd som inte vi sysslar med. Sveriges regering.
som kom med sin digitala agenda i oktober i fjol, har en bra inställning till
hela.
Sedan finns det många andra delar av den digitala agendan; hur ska gynna
det här som näringsgren, hur ska vi använda digitaliseringen i skolan, hur ska
vi göra det i vården och i annan samhällsservice? Det får vi återkomma till.
Fru talman! Den andra viktiga reformen, som vi har debatterat mycket, är
skärgårdstrafiken och kortruttstrafiken. Jag sällar mig till dem som har blivit
frustrerade för att vi tycker i princip lika, vi har en stor enighet kring att gå
vidare och ändå kommer vi inte vidare. Nu måste vi komma vidare och det
kommer vi i den här regeringen att se till att vi gör. Man får inte längre stå på
stället och stampa. Som ni vet så finns det i princip ett smörgåsbord uppdukat med alla åtgärder. Det är nu viktigt att välja de rätta som man tycker om
och som man vet att innebär bättre service och lägre kostnader. Jag behöver
inte upprepa allt det här.
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Jag vill nämna två saker. Man måste se på möjligheterna till fasta förbindelser, att få bort som mycket sjötrafik som möjligt måste komma först och
det förkortar färjpassen. Det finns också förslag på hur man ska göra det.
För min del är fortfarande fast förbindelse till Föglö synnerligen aktuellt.
Den är fortfarande finansierad. De kostnader, mellan tummen och pekfingret
räknat, som vi idag lägger ner på Skarven finansierar en fast förbindelse i
form av en tunnel till Föglö om man lägger till en bompeng för att köra genom tunneln. Vi får inte lämna det spåret. Vi får inte vara så fega så att vi inte
vågar göra den satsningen för den är finansierad. Vilka av de 23 undervattenstunnlar t.ex. i Norge, Island eller på Färöarna var finansierade från början? Nå, ingenstans! Inte så tydligt som här. Det här är faktiskt det tunnelprojektet som har det bästa förutsättningarna i Norden. Man måste i rask
takt gå vidare med de andra åtgärderna för att förkorta färjpassen.
Det är också viktigt att inse att med den typ av tonnage som vi har idag så
borde vi föra så gott som alla färjor till skrot, om vi bara hade råd. Fartygen är
helt fel modeller och helt fel tänkt i botten när det gäller det tonnage som vi
har. Vi kör tyvärr stora tunga stålfärjor av och an, långa turer. Men för vilket
rederi som helst är det inte realistiskt att skrota hela sin flotta och köpa en ny.
Man måste göra det etappvis och prioritera var man börjar. Man måste få
smidiga flakfärjor där vi har tung trafik som behöver transporteras. Man
måste också se på lättare tonnage som kan ta några bilar och passagerare, typ
de kombikatamaraner som tidigare har diskuterats och som man kör mellan
fjorduddarna i Norge. På visst håll i skärgården passar de som tonnage på
sommaren och som komplement till de tunga transporterna, som är viktiga
för industrin men inte för persontransporter.
Kombikatamaraner, flakfärjor och så många fasta förbindelser som möjligt. Moderaterna räknade ut att skärgårdstrafiken kostar 24 miljoner euro
med alla investeringskostnader. Det blir ju hastigt mycket pengar om man
räknar vad det blir på 100 år. För om 100 år ska vi ha skärgården kvar och om
50 år och om 30 år osv. Vi pratar miljarder euro, som man kan satsa om man
får bort driftkostnaderna.
Innanför denna krympande ram så måste man tänka på att istället för att
betala dyra driftkostnader så kan man betala investeringskostnader och lägre
driftskostnader. Det är klassiskt ekonomiskt tänkande. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag vill friska upp ltl Sundmans minne, han är nämligen lite på
vills. I den förra landskapsregeringens handlingsprogram stod det att
tandvården ska utredas och utvecklas. Det finns en utredning som kan
ligga till grund för att förbättra tandvården. Den beskriver nuläget, den
beskriver utmaningar och den har också förslag på förbättringar.
Under den förra mandatperioden infördes också servicesedlar i ÅHSlagen och man fasade ut ÅHS-personal för att ge utrymme att ta in nya
grupper. Man införde narkostandläkare och tandvårdsvagnen finns i
2012 års budget.
Det förvånar mig att ltl Sundman nu säger att man inte är på socialdemokraternas linje. Varenda socialdemokrat har nu stått upp här och
sagt att man ska förbättra den allmänna tandvården. Vad vill landskapsregeringen och majoriteten göra när det gäller tandvården? Kan vi få besked?
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Ltl Danne Sundman, replik

Jag pratade om hur liberalerna före valet förhöll sig till allmän tandvård,
tandvård till alla. Liberalerna är inte trovärdiga för de stod också bakom
det löftet i praktiken, eftersom man inte var emot det så tydligt. Det var
ett parti som var emot allmän tandvård, som tydligt ifrågasatte det och
det var obunden samling. Därför tycker jag inte att man ska vara så
kaxig här i debatten nu. Det sades här att jag har glömt och att jag är på
vills. Men jag vill påminna om vad som sades före valet. Gå tillbaka, läs
tidningarna och debattartiklar som då publicerades. Kanske det var så
att dåvarande socialministern, nuvarande ltl Sjögren var skeptisk. Men
vad sade liberalerna som parti?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Det kan jag berätta för ltl Sundman: Liberalerna har alltid diskuterat
spåret att införa servicesedlar. Tydligt och klart har det varit ett ställningstagande från liberalernas sida.
Vi skulle vilja se en utredning om servicesedlar kontra allmän tandvård. Nu vill vi veta vad den obundna gruppen har för inställning till
tandvården under den här mandatperioden. Nu ska vi se framåt ltl
Sundman! Får vi veta?
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det är bara att läsa i tilläggsbudgeten, så enkelt är det. Eftersom vi är med i regeringen så står vi bakom det som står i tilläggsbudgeten. Så det är väldigt enkelt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson

Fru talman! Jag stöder också första tilläggsbudgeten. Det är vissa frågor som
jag har lite funderingar kring. Utskottet kan kanske titta lite närmare på frågorna.
Inledningsvis är jag lite förvånad över att man ifrågasätter att man döper
budgeten till omställningsbudgeten. Jag tyckte att det var ganska smart och
klokt. Jag vet inte vem som kom med förslaget från början, men det var ministrarna som började använda det och sedan har det spridits vidare. Det
handlar inte om tilläggsbudget utan man försöker strukturera om. Vissa saker
har inte gått att inte ha ett tillägg till, t.ex. när det gäller trafikavdelning. I
stort sett försöker man göra en omställning. Vi har kris i finanserna och vi
måste göra någonting åt det. Ur kris kan det komma kreativitet. Det kan vara
en fördel att man blir tvungen att bryta gamla konstruktioner, man måste
börja tänka om och det kan leda till avbyråkratisering och effektivare förvaltning. Den här typen av kriser kan också ha fördelar med sig.
Vad jag reagerade på, men som jag har gått med, var att fem polistjänster
nu kommer att dras in. Det är två nya tjänster som ska dras in och det är tre
tjänster tidigare som har varit frysta. Hur drabbar detta polisen? Nuvarande
polismästaren konstaterar att det här är något som inte drabbar poliserna.
Poliserna har kvar har sina jobb, men det här är någonting som drabbar
Åland. Hur blir det med tryggheten, hur blir det i trafiken och hur blir det i
olika sammanhang? Det kommer eventuellt att bli en förändring. Man kanske
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lyckas med att förbättra och få en viss effektivare förvaltning, lite avbyråkratisering och mera kreativitet men naturligtvis sätter det sina spår om man tar
bort fem polistjänster från ett landskap som Åland. Det behöver vi tänka på
när vi fattar den här typen av beslut.
Man pratar om centralorten Mariehamn. Om man googlar på ordet stad så
finns det väldigt lite. Åland skulle vara väldigt betjänt av att ha två centralorter. Man skulle ge Godby en liten knuff. Alla på Åland tjänar på att vi skulle
ha två centralorter. Om man söker på Godby så kommer Godby upp bara på
ett ställe och där står det att centralkansliet ska dras in och ingenting mera.
Det står inte att något annat ska flytta ut till Godby. Vi vet sedan tidigare att
vägstationen finns i Godby. Det har varit mycket diskussioner om att trafikavdelningen skulle flytta till Godby. Man får inte låta det falla helt i glömska.
Vi ska komma ihåg att det finns lokaler som man kanske kan använda. Vad
jag har förstått så har det också utretts om trafikavdelningen till och med
skulle kunna vara i Godby centrum. Det är väldigt viktigt att näringsavdelningen går att flytta ut men man borde också titta på trafikavdelningen.
Vi har ju alldeles för lite lokaler. Vi hyr lokaler väldigt dyrt ute på stan, det
är ganska stora summor som hela tiden rinner ut. På sikt måste man ta ett
helhetsgrepp om hur man ska hantera det här. Ska vi ha en fjärde våning, ska
vi utlokalisera eller ska vi göra något annat? På sikt måste vi bestämma oss
hur vi ska gå tillväga.
Jag var tidigare emot en fjärde våning men jag konstaterar att det finns
mycket pengar att tjäna på sikt. Bygger man med lätta konstruktioner så kan
man komma ner ganska mycket kostnadsmässigt. Man måste inte gjuta i
stora betongbunkrar. Man försöker titta på hur ändamålsenliga de är. På sikt
ska man ta det i beaktande också.
När det gäller polishuset så kanske man i utskottet behöver titta lite närmare på hur det är tänkt. För det har varit väldigt många olika budskap, förslag har kommit upp och fallit platt till marken igen. Nu är det viktigt att poliserna nödvändigt behöver få ett nytt polishus. Men man måste också se till att
rumsprioriteringen är rätt. Man måste se att de rum som ska finnas med
finns med. Man måste se om rummen har tillräcklig storlek och vilka andra
utrymmen som man kan ta bort. Så att det inte blir så dyrt när man ska fatta
beslut om det så att det återigen skjuts upp och faller till marken. Man måste
styra upp det här och göra rekryteringar. Måste allting byggas nytt i huset
bredvid eller kan man damma av den gamla lätta konstruktionen som skulle
byggas på det nuvarande polishuset och bygga ut det? Då skulle man inte behöva bygga helt nya konstruktioner. Ska man hyra eller ska man försöka köpa
tomten och bygga själv? Det finns mycket frågor kring detta ännu som man
kan titta på i utskottet. Jag får tacka så här långt.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Från liberalernas sida vill vi understryka att vi också tycker att
det är extremt viktigt att man kommer igång med polishuset, så att man
kan fatta beslut och att polisen få nya nödvändiga utrymmen. Vi minns
också hurdant liv det var i lagtinget under förra mandatperioden när
man behövde flera polistjänster och nu drar man streck över tjänster.
Jag delar helt uppfattningen om att det kommer att ha konsekvenser för
hur polisverksamheten fungerar på Åland.
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En sak, som också är viktig att majoritetspartierna tar till sig, är att se
till hur det blir med tillnyktringsenheten. När man nu ska bygga polishuset hur ska man då göra med tillnyktringsenheten? Man behöver
ganska snabbt bestämma sig om tillnyktringsenheten ska finnas på polishuset eller på ÅHS.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Vi är helt överens i den här frågan. Frågan kanske inte
blev riktigt klar utredd under den förra regeringsperioden av flera olika
anledningar. Man behöver ta itu med det. Efter vad jag har förstått står
lokalerna tomma nu, det är en fråga som står och väger och polishuset
är en bricka i spelet.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! När det gäller tillnyktringsenheten så finns det ett PM hur det
skulle gå till om ÅHS skulle överta tillnyktringsenheten och man skulle
få en mini-Maria som man ursprungligen talade om. Men det krävs flera
tjänster på ÅHS. Man måste fatta ett beslut om enheten ska vara kvar
hos polisen eller ska man förbättra tillnyktringen och föra den till ÅHS.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det är sant att det är angeläget att poliserna får bra utrymmen
att bedriva sin verksamhet i, även om verksamheten först och främst är
viktig utanför polishuset. Men det behövs naturligtvis också ett hus att
verka i.
Spåren är två i dagsläget; att bygga i egen regi eller att hyra upp. Skisserna finns färdiga. Nu ska det redas ut vilken väg som är bäst och mest
förmånligt för samhället att göra. Det är viktigt att vi här och nu bestämmer oss för att man ska ha ett polishus färdigt 2015. Det är ett löfte
som vi har gett till poliserna och dess ledning, vilket vi arbetar utifrån.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Vi har redan sett cyklande poliser på stan ganska nyligen så poliserna är redan mera utanför.
När det gäller de här skisserna och tankarna på polishuset så är det
viktigt att man också ser på kostnaderna. När man ska ta beslut om
summan som står längst ner på sista linjen så får man kalla fötter och
backar tillbaka här i lagtinget och man kanske väljer att prioritera
någonting annat i stället. Det ska verkligen vara genomtänkt och bra
förankrat hela vägen.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Vi har grova uppskattningar om vad de här kostnaderna är.
Som jag ser det så har det här lagtinget, men också det tidigare lagtinget,
varit överens om att ett nytt polishus ska byggas. Det ska byggas under
den här mandatperioden.
Det har också funnits en viss intern kritik och kanske en missbelåtenhet. Men med dagens nya ledning, ledningsstruktur och organisation så
är det missnöjet också borta. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi

482

också ger de politiska signalerna att vi menar allvar. Landskapsregeringen menar allvar i den här frågan och det hoppas jag att vi alla kan ställa
oss bakom, också oppositionen den här salen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Trots denna sena timme ska jag försöka ge mina allmänna
reflektioner på den här omställningsbudgeten.
Jag vill tacka regeringen för att man presenterar sina förslag inför framtiden. När jag bläddrade igenom budgeten första gången så blev jag lite förvånad. Det kändes lite som att scrollaningsknappen hade hakat upp sig för det
var så mycket text. När dokumentet hade hunnit sjunka in lite så inser man
att den här budgeten är lite som ett regeringsprogram 2.0. Det är mera en
plan och en vision för vad man vill genomföra än några konkreta åtgärder just
nu, men det erkänner man ju också. Kanske det inte är något fel med det,
men det är de konkreta åtgärderna som räknas och de väntar vi fortfarande
på.
Var finns då förändringarna i de här visionerna under den treårsperiod
som man behandlar i den här budgeten? Ja, man ska spara 40 tjänster, vilket
är bra. Den ambitionen delar jag, det är klart att vi måste se över den egna
strukturen om vi ska lyckas spara pengar på sikt. Frågan är om det räcker?
Räcker 40 tjänster? Jag ställer mig skeptisk. Vi behöver verkligen titta på det
egna huset i första hand om vi ska lyckas lösa de strukturproblem som vi har
och göra en verklig omställning. Jag hoppas att man fortsätter att titta vidare
på om det går att sköta dagens förvaltning med ännu färre tjänstemän. Det är
en relevant fråga.
Man börjar sakta och försiktigt utlokalisera. Man diskuterar den före detta
naturbruksskolan, vilket också är bra. Man tittar också på ungdomsgarantin
där det fortfarande bara är ord. Jag hoppas verkligen att man också omvandlar det här till handling för det är någonting som jag stöder fullt ut.
Ett annat plus i budgeten är den digitala agendan där man verkligen satsar
1/2 miljon och visar att man tycker att det här är viktigt. Det var också positivt att läsa skrivningarna om att man ska titta på en öppen källkod som en
lösning för de program man använder internt. Det var en finansmotion som
vi ifrån Ålands Framtid lade för något år sedan. Det är ju positivt att det
kommer upp här nu igen.
Sist och slutligen hoppas jag med den digitala agendan att man faktiskt
sätter fokus på att få hemsidan uppdaterad. Den börja kännas minst tio år
gammal, vilket är en uppfattning som säkert flera med mig delar. Jag tror
också att det viktig nyckel i arbetet med den digitala agendan är att man får
fram en lagstiftning om e-legitimering. Det finns ju många kommuner som är
på framkant och som ligger långt före landskapsregeringen vad gäller det digitala arbetet. Man försinkar kommunerna genom att inte ha ett fungerande
system med e-legitimering där man kunde skicka in ansökningar och blanketter till kommuner och signerar dem färdigt på datorn, så att man inte behöver
skriva ut och skriva under. Det tror jag är viktigt och ett sätt att uppmuntra
och sporra kommunerna men det är också något som landskapsregeringen
kan utnyttja när på får sitt eget system under kontroll.
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I Elläran lärde jag mig att om man ska skapa spänning så behöver man
både plus och minus. Därför ska jag nu presentera några minus efter plussidan.
Regeringen har inte riktigt tagit till sig min oro som jag framförde i debatten om regeringsprogrammet. Man har inte kommit överens i de stora frågorna som diskuterades inför valet. Man har sagt att man ska lösa dem men
man har fortfarande inte sagt hur. Det handlar om samhällsreformen som
fortfarande bara finns på papperet som en allmän teoretisk vision. Där behöver man kom överens och skissa upp en färdplan över hur det här ska göras.
För ingen vet ännu hur det kommer att påverka medborgarna i kommunerna
eller landskapet som helhet i framtiden.
Jag har heller inte sett någon färdplan över skärgårdstrafiken. Vi hade ett
kortruttsmeddelande för ungefär ett år sedan. Där skissade man upp alternativ till strukturella inbesparingar, men utan några desto mera prioriteringar.
Nu har vi fem förslag som man kommer att ta tag i enligt det här programmet. Det är bra att man åtminstone har de fem. Men jag väntar fortfarande på
målbilden, är populärt ord i de här sammanhangen. Jag skulle vilja se hur
man har tänkt lösa det som helhet och det vill flera med mig se, framförallt
väntar skärgårdsborna med spänning på det.
Man pratar om nytt tonnage och man pratar om det stora problemet med
stigande bränslekostnader. Det här är knappast ett problem som är övergående. Jag skulle vilja slå ett slag för att man tittar på eldrivna färjor. Har man
från landskapsregeringens sida tittat på vilka alternativ det finns ute i världen
idag? Man skriver att man ska försöka komma bort från fossildrivna bränslen. Jag tror att eldrivna färjor skulle kunna vara ett realistiskt alternativ.
Förr i tiden vevade man sig faktiskt fram över vissa korta pass. Då borde man
ju också kunna göra det med el.
Det är ju förstås beklagligt att man väljer att ta bort indexjusteringen av
studiestödet. Jag vill ändå inte bara vara destruktiv i den här debatten. Om
man väljer att gå in för det här från regeringens sida så har jag två förslag för
att kompensera. Det ena förslaget är det som man själv skriver i sitt regeringsprogram, men som inte finns någonting om i tilläggsbudgeten, det är att
ta bort inkomstgränserna. Jag har själv varit in och tittat på det här. Man kan
ändra det jätteenkelt genom en snabb ändring i en paragraf i lagen om studiestöd. Det väntar vi på. Jag hoppas att vi kan få det gjort här i vår. Det bara
att slopa det, det finns inte orsak att vänta med det.
Sedan vill jag också att man tittar över maximibeloppet för studielån. Minister Johan Ehn var tidigare inne på att man kanske inte utnyttjar studielånet till fullo. Jag vet ärligt talat inte hur det ligger till. Jag tycker åtminstone
att man borde ge möjlighet åt dem som vill ta lån att göra det, speciellt med
tanke på att man inte indexjusterar studiestödet. Lån är egentligen en bättre
form av studiestöd än studiebidraget i och med att man då får ett ansvar för
sina pengar på ett helt annat sätt. Det är klart att man inte vill skuldsätta sig
med tiotusentals euro i onödan. Men bidraget rullar in tills tiden har gått ut,
tills man har använt pengarna till max. Lån är ett bra sätt att resultat inrikta
studiestödet på så att folk faktiskt studerar snabbt och effektivt, som flera har
efterfrågat här i salen.
Min största oro för den här budgeten är sättet man finansierar den på.
Istället för att dra ner ordentligt på de egna kostnaderna har man valt att ta
pengar från medborgare och kommuner. Man höjer avgifter, ambition är i
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alla fall att höja avgifterna på ÅHS och i skärgårdstrafiken. Man tar bort våra
åländska avdrag som egentligen är vårt enda instrument att föra en egen
åländsk skattepolitik. Och man skär ner på landskapsandelarna till kommunerna med 3,6 miljoner. Jag tycker inte att det är riktigt rättvist. Jag tror att
de åländska medborgarna hellre skulle se att man sparar i de egna strukturerna än att ta pengar från medborgarna och kommunerna.
Samtidigt höjer statsrådet i Finland skatterna, även för ålänningarna. Det
drabbar oss i lika stor utsträckning. Jag tycker inte att det är rätt att vi för den
sortens skattepolitik, att vi tackar och tar emot och säger att det är jättebra att
man höjer skatterna, för det drabbar ju oss. Det är ju lika negativt för varje
medborgare som det är positivt för landskapets kassa.
För att budgeten ska balanseras om tre år så fordras det samtidigt en global uppgång och en uppgång i den finländska ekonomin i och med att man
kalkylerar att klumpsumman och skattegottgörelsen ska öka med 20 miljoner
2015.
Vi vet ju att det ekonomiska läget ute i Europa inte är särskilt stabilt idag.
Man har inte löst skuldkrisen. Framtiden är allt annat än klar på den punkten. Man kan tycka att det är en liten glädjekalkyl med dessa 20 extra miljonerna. Jag skulle vilja veta vad landskapsregeringen tänker göra om den utvecklingen inte fortsätter så som man kalkylerar idag?
Det är mycket som spelar in om vi om tre år ska kunna ha facit på hand
och säga att det här blev en omställning. Ambitionen med en stabil ekonomi
delar vi förstås alla, men det som skiljer kan vara metoderna och vägen dit
och det är där som man kan strida. Jag hoppas att man faktiskt tänker på vad
som händer om vi inte får in våra 20 miljoner. Vad händer om man inte får
skärgårdstrafiken under kontroll? Vad händer om man inte lyckas skära ner
flera tjänster? Var står man då? Då kanske vi står på precis samma ställe som
vi står idag. Det är den oron som jag vill uttrycka. Tack.
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Det var ett intressant och mycket analyserande anförande
som ltl Axel Jonsson höll. Jag delar också hans rädsla för framtiden om
det händer saker ute i den ekonomiska värden som vi inte räknar med
nu, för då står vi inför betydligt större åtgärder.
Det var också glädjande att se att ltl Jonsson inte bara lägger till
pengar utan är också beredd att acceptera de förslag som regeringen nu
lägger för att nå en budget i balans på sikt.
Jag tänkte kommentera några av de saker som sades. För det första
inkomstgränserna, som vi skriver så är det något som man ska titta på.
Däremot är det nog inte bara att förändra dem så där rakt av. Eftersom
de också är en del i ett inbesparingspaket så måste vi försöka minska de
byråkratiska kostnaderna i samma veva, så att det går jämnt ut. För att
kunna göra det så behöver man får reda på vilka kostnader det rör sig
om.
Den andra biten, vad gäller att höja maximibeloppet för lån, så tycker
jag att det är en väldigt intressant tanke, som jag under den här diskussionen har blivit att fundera en hel del kring och framförallt när man gör
jämförelser till Sverige.
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Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag skulle vilja lyfta upp en tanke på hur man i Norge har förverkligat
studiestödet. Det vanliga är att man har en del av stödet som lån och en
annan del som ett direkt bidrag. Men i Norge, om man inte bor hemma
och man studerar, så är bidragsdelen ett lån tills man har tagit sin examen, först då omvandlas det till ett stöd. Det är tänkvärt. Om det skulle
fungera på Åland så skulle man få en tydlig resultatinriktning på studiestödet och man uppmuntrar folk att faktiskt slutföra sin examen, vilket
ändå borde vara målsättningen när man studerar.
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Kreativa tankar och idéer mottas alltid med tacksamhet.
Det är sådant som för diskussionen vidare och som också kan föda nya
sätt att se på saker och ting. När vi ser framåt så kommer också finansieringssystemet för studier att behöva förändras radikalt. Men vi måste ta
stegen sakta men säkert framåt. Nu vi ska först försöka reda upp den
ekonomiska situationen som vi befinner oss i.
När det gäller att försöka få en betydligt högre studietakt än vad vi har
i dagsläget och därigenom förlänga arbetskarriärer så för ltl Axel Jonsson fram mycket goda tankar. Jag tar dem med mig i den fortsatta beredningen. Jag lovar definitivt inte att det är något som ligger på bordet
under det här året, utan det är något som man får titta på när man får
ekonomin i skick. Alla de här bitarna är sådant som initialt också kan
kosta. Först måste man veta vad det kostar och sedan tar man sig vidare.
Man ska absolut titta på de här sakerna.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det förvånar mig lite, inför valet var minister Ehn och hans parti ganska
klara och tydliga med att de ville slopa inkomstgränserna. Varför man
ska vänta med det här och först nu börja fundera på vad det kostar är
någonting som förvånar mig. Jag skulle gärna vilja se att det här kommer på bordet om man ska lyckas uppfylla sitt vallöfte.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag skulle gärna se ett klargörande från ltl Jonssons
sida i fråga om indexjusteringen av studiestödet. Jag tyckte mig höra att
ltl Jonsson beklagade att det är inte blir någon indexjustering. Å andra
sidan har jag ett minne från ungdomsparlamentet att ltl Jonsson inte
tyckte det var så bra med index. Hur tycker nu ltl Jonsson riktigt i den
här frågan om index?
Ltl Axel Jonsson, replik

Vad jag minns från ungdomsparlamentet så var aldrig indexjusteringen
upp till diskussion. Det handlade då om ett förslag från röd ungdom om
att höja studiestödet så att det skulle motsvara utkomststödet idag. Och
då, mina vänner, pratar vi kostnadshöjningar och inte några inbespa-
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ringar. Det är kanske något för ltl Igge Holmberg att fundera över vad
hans väljare tycker och tänker när han skriver under ett förslag om att
till och med ta bort indexjusteringen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag tycker att det är rejält av ltl Jonsson att inse att även de
studerande måste dra sitt strå till stacken. Ltl Jonsson stöder i princip
det här och kommer istället med andra förslag på åtgärder som delvis
har nämnts tidigare, som att slopa inkomstgränserna och att se t.ex. på
Norges system. Det är mycket rejält som oppositionspolitiker och dessutom den yngsta ledamoten att stå för de här åsikterna.
Jag vill svara på frågorna som ltl Jonssons ställde; vad händer om
PAF inte ger det här överskottet, vad händer om vi inte få de skatteintäkter som nu prognostiseras? Nå, då måste vidta ytterligare åtgärder
och det är jag beredd att göra. Nu har vi hamnat i en sådan situation att
vi inte måste ta de allra svåraste åtgärderna eftersom inkomstbilden
ändå är ganska god jämfört med hur det kunde ha varit. Men det kan
också bli värre och då måste vi vara beredda att ställa upp och komma
med en ännu stramare politik. Jag hoppas och tror också att ltl Jonsson
står bakom det.
Ltl Axel Jonsson, replik

När frågan om Greklandskrisen var som allra hetast i höstas så sade
man att man ska lösa det i mars 2012. Men lösningen har inte kommit
ännu. Det här gör att jag är orolig över kalkylen i budgeten, att intäkterna kommer att öka med 20 miljoner om man tänker på klumpsumman
och skattegottgörelsen. Det kunde kanske vara fog att regeringen tar
fram åtminstone en intern krisbudget. Det kan åtminstone vara värt att
tänka i de termerna och ta det här på allvar. Jag uppfattade att ltl
Sundman delar min oro och tar det på allvar och det är ju positivt.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Även om vi på kammaren har uppfattningar om att de här
prognoserna kanske kan vara tvivelaktiga så måste man ändå lita på de
institut som sätter de här prognoserna. Det närmaste som vi har är
ÅSUB som räknar ut våra närmaste kalkyler och sedan har vi finansministeriets siffror. Man måste ju lita på dem tills man ser att de inte
stämmer och då måste man redan på ritbordet ha andra åtgärder. Hos
oss i vårt parti finns det också vidare åtgärder i fall det behövs och det
finns också inom regeringen. Dessa kort får man helt enkelt spela ut om
det visar sig att situationen blir en annan. Vi ska hoppas att det går så
bra som möjligt för oss, för Finland, för Europa och för hela världen.
Ltl Axel Jonsson, replik

Givetvis ska vi hoppas på det. Det är positivt att obunden samling har en
liten krisbudget på sin kammare. I en regering med fyra partier kan det
ta tid att komma överens och det ser vi också i den här budgeten. Jag
tycker att man ska ta frågan på allvar. Man ska diskutera gemensamt
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vad man ska göra om intäktsutvecklingen inte håller i sig. Jag vill bara
poängtera det.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Allt som omställningsbudgeten utgår ifrån och har som mål är
att anpassa den offentliga ekonomin till den så kallade demografiska förändringar som pågår. Aldrig någonsin tidigare har ju något samhälle, alldeles säkert inte under modern tid, haft en sådan utvecklingsstruktur som vi kommer
att se växa fram till 2030.
Om vi ska bygga ut äldreomsorgen i den takt som vi har gjort fram till
2009 så måste vi öka intäkterna med 116 miljoner fram till 2030, kära vänner. Det kommer knappast att lyckas. Men det är det som anges i den här
budgeten. Jag tror att det baserar sig på de siffror som togs fram under den
förra regeringsperioden.
Redan nu börjar det här märkas i de offentliga ekonomierna, speciellt i
kommunerna och förstås också delvis inom verksamheten i ÅHS.
Jag läste för en tid sedan om en äldreomsorgsexpert som sade att en kommun som har över 20 procent pensionärer kommer att få problem. När man
tittar på de åländska kommunerna idag så är det bara fem kommuner som
ligger under 20 procent, dvs. har en befolkning under 65 år. Det är Mariehamn, Lemland, Hammarland, Jomala och Finström. Det betyder att man
också kan se en befolkningsrörelse utifrån periferin in mot centrum, vilket ytterligare försämrar de perifera regionernas möjligheter att klara sin försörjning och ge den service som behövs.
Regeringen kallar det här för samhällsreform. Det är kanske ett bra ord att
använda i det här sammanhanget. Reformen måste nog påskyndas för att vi
ska klara av den här situationen.
Precis som ltl Sundman sade här så tror jag också att man måste satsa väldigt mycket på modern teknik och elektronik för att kunna erbjuda service åt
alla på Åland i framtiden. Vår lagtingsgrupp har idag besökt Ålands högskola
och tagit del av ett så kallat Virto-projekt. Det är ett Interreg-projekt där man
utvecklar internetbaserade tjänster till äldre personer som bor i stort sett
hemma hela tiden och får sin service i stor utsträckning hem till sig. Det här
projektet visar på möjligheter att med ny teknik ge de äldre både hemsjukvård, hemtjänst och kulturella och sociala tjänster över nätet. De äldre på
Åland som berörs av det här bor i Eckerö och på Brändö. De verkade mycket
ivriga med det här projektet och kunde tydligen också mycket väl använda
den teknik som man nu har börjat utveckla. Det här är någonting som naturligtvis i första hand ligger på kommunerna, men här skulle nog landskapets
stöd behövas. De här tjänsterna borde kanske vara en del av den här elektroniska agendan som nu väldigt mycket är inriktad på administration. Men
inom den sociala- och sjukvårdssektorn skulle det här vara alldeles nödvändigt för att förbättra servicen till de äldre. Vi ska komma ihåg att alla de som
numera går i pension ändå är ganska kunniga att använda den här tekniken,
så det blir ännu lättare.
Fru talman! Jag tänkte säga något om Gullåsen. Styrelsen står i beråd att
ganska snart ta ett principbeslut om att bygga nytt vid Gullåsen eller att reno-
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vera befintliga byggnader. Det som pågår i verksamheten är att man redan
under en viss tid har gått över från att vara en långvårdsavdelning i stor utsträckning till att bli en geriatrisk klinik och ett sjukhus. Det betyder att geriatrin bli en specialgren inom ÅHS. I praktiken betyder det för enskilda
ålänningar, speciellt de som bryter benet eller får stroke som händer rätt så
ofta, att de inte kommer att ligga någon längre tid på Gullåsen eller på den
geriatriska kliniken. Jag tror att den geriatriska kliniken i folkmun kommer
att heta Gullåsen väldigt länge. Det är i alla fall meningen att de patienter
som har fått den akuta behandlingen på sjukhuset efter detta ska få rehabilitering på Gullåsen och sedan ska man flyttas till ett boende i kommunen eller
hem. Vistelsen på det nya geriatriska sjukhuset kommer inte att vara lång,
kanske några veckor eller någon månad högst. Det betyder att de som mer eller mindre har bott länge på Gullåsen, så den möjligheten kommer inte att
finnas i framtiden. Då försvinner också, helt följdriktigt, Gullåsenavgiften för
2013. Kommunerna behöver inte längre betala någon sådan avgift. Det är fint
av regeringen att ha anslagit investeringsmedel för ombyggnaden som jag
just beskrev.
För övrigt ska ÅHS också försöka dra sitt strå till stacken i omställningen.
Det som styrelsen önskar som ett viktigt styrdokument, som vi själva har antagit och också regeringen, är att vi hoppas att utskott och lagtinget uttryckligen skulle fatta beslut om vissa grundläggande principer vid prioriteringar av
vård i samband med utvecklandet av ÅHS fortsatta verksamhet. De här principerna är väldigt viktiga, särskilt nu när vi ska göra inbesparingar. Jag hoppas att det kommer att underlätta prioriteringarna. Inom vården har man alltid gjort prioriteringar men de kanske inte har varit så tydliga för beslutsfattarna eller för vårdtagarna. Med ett sådant här ställningstagande skulle man
redovisa öppet för vilka principer och värderingar som ska ligga till grund för
inbesparingar men också för investeringar inom ÅHS.
Det har diskuterats mycket att det skulle finnas någon automatik i och med
den här omställningsbudgeten, att avgifterna skulle höjas. Man kan väl säga
att det fortfarande råder olika åsikter om den saken. Personligen, tillsammans med min grupp, tror vi inte att höga ÅHS-avgifter är bra med tanke på
effektiv hälso- och sjukvård. Det förhindrar dem som har de svagaste ekonomierna att överhuvudtaget uppsöka hälso- och sjukvården. Den här utvecklingen har man sett i Finland, vilket naturligtvis inte är det bra om man med
allmän hälso- och sjukvård vill att alla ska få tillgång till den hälso- och sjukvård som man har behov av. Så, fru talman, jag tror ännu att det blir många
diskussioner. Om det ska bli några höjningar av ÅHS-avgifterna så bör det bli
inom sådana avgifter som inte i någon större omfattning påverkar ålänningarnas möjligheter att söka vård.
Jag kommer ganska naturligt in på den här diskussionen om sjukkostnadsavdraget. Jag har varit på resa och när jag kom hem så slog jag med
spänning upp tidningarna för att läsa om den här debatten. Jag fick ett lite
märkligt intryck. Det kanske hälsosamt att resa bort emellanåt. Jag säger inte
att det är något fel på tidningarna, men det som ändå slog mig är att omställningsbudgeten innehåller ganska mycket politisk text. Det handlar om stora
reformer. I det finns förstås också frågan om att fördela det ekonomiska ansvaret för olika samhällsfunktioner mellan kommunerna och landskapet. Det
ska man naturligtvis diskutera och vara kritisk över. Men uppriktigt sagt, när
jag läste det som stod i tidningarna så fick jag mera intrycket av att det var
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viktigast att klämma åt socialdemokraterna på två punkter. Det handlade om
sjukkostnadsavdraget, det var nästan som om det var ett socialdemokratiskt
förslag och att ingen annan i regeringen skulle ha omfattat det, samt den liberala hämnden på socialdemokraterna med tanke på allmän tandvård. På något vis blir diskussionen nog väldigt liten i jämförelse med vad hela omställningsbudgeten handlar om.
För det åländska samhället och för de åländska väljarna tror jag att det
skulle vara politiskt mera intressant att diskutera t.ex. samhällsreformen och
förändringar av landskapets hela organisation och förvaltning osv. Nu är det
ju så lyckligt att den här regeringen tydligen kommer att lyckas med att få
budgeten i balans. Det finns ett utrymme för att diskutera reformer och framtiden, inte bara besvikelsen över valresultatet.
Men visst, fru talman, är det besvärligt och inte alls lätt detta med att ta
bort sjukkostnadsavdraget. Men jag tycker inte att det ger hela bilden om
man säger att vi som förespråkar det här är okänsliga mot dem som har de
lägsta inkomsterna i samhället. Man måste samtidigt komma ihåg att det
gynnar dem som har de högsta inkomsterna och de största sjukkostnadsavdragen. Genom att föra över kostnaderna på kommunen som ju inte har
några hälso- och sjukvårdsansvar så tror jag att man begår ett stort strukturellt misstag. Det var ju detta som var den förra regeringens förslag. Man kan
ju också polarisera det och säga att de som har de sämsta inkomsterna i
kommunerna ska finansiera de som vill köpa tio par glasögon, operera sig på
privata inrättningar och som har de pengarna. De som har råd skulle finansieras av dem som har mindre inkomster i kommunerna. Jag tycker inte att
ett sådant system har någon större social rättvisa. Om vi ska vara seriösa så
tycker jag att vi måste erkänna att det kommer att drabba personer som har
höga hälso- och sjukvårdskostnader och där pengarna inte räcker till helt enkelt. Om vi tar bort det här avdraget är det vårt gemensamma ansvar att se till
att de i framtiden kompenseras på ett sätt så att de får den hälso- och sjukvård som de har rätt till och behöver under alla tänkbara förhållanden. Men
det lär inte vara gjort en handvändning. Det krävs att regeringen gör sådana
utredningar och kommer med förslag som gör det här är möjligt. Men att
hänga sig fast vid sjukkostnadsavdraget utan att se till i vilken kontext och
vilka andra följder det har, tycker jag inte är någon större politisk bragd faktiskt.
Fru talman! Så några ord om allmän tandvård. Jag tror det var ltl Brage
Eklund som tyckte att socialdemokraterna ska ha det finansierat innan vi lägger fram ett politiskt mål. Men vad kostar kortrutten? Är det någon här som
kan ge exakta uppgifter? Vem kan ge uppgifter om vad samhällsreformen
kosta? Kan någon ge uppgifter om vad den digitala agendan kostar? Nej, vi
vet inte! För det är politiska mål som vi är övertygade om att är förnuftiga att
genomföra. Därför är vi beredda, när vi vet vad vi vill genomföra, att finansiera dem på ett eller annat sätt.
Socialdemokraterna har haft allmän tandvård som mål åtminstone i två val
för att vi tror att det är viktigt för ålänningarna. Vi tror att de vill ha det, vi
tror att det är en viktig del av den allmänna hälso- och sjukvården och enligt
självstyrelselagen har man motsvarande tjänster i riket. Ålänningarna gav socialdemokraterna ett stort stöd i valet, antagligen just för den här frågan. Det
finns ett folkligt stöd för allmän tandvård. Det har ju också enkäter visat. Ska
ett parlament gå emot sitt eget folk då? Det som är mest logiskt är väl att man
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lyssnar på folket. Sedan kan man ha olika meningar om hur det ska förverkligas och på vilket sätt.
Det var ett spännande anförande som ltl Danne Sundman hade om analysen av liberalernas beteende i den här frågan. Visst ligger det någonting i
det? Nu säger man att vi ska ha sedlar. Det är ju liksom en metod. Betyder det
alltså att liberalerna är för allmän tandvård? Då är det bra. Allmän tandvård
är ju det politiska målet, åtminstone för oss, och det hoppas jag också att alla
andra tycker.
Jag är uppriktigt glad om vi kan förverkliga det först i skärgården, för det
är inte många reformer under de senaste mandatperioderna som har inletts i
skärgården. Det låter absurt när man säger att det är ett fall för diskrimineringsombudsmannen. Det finns ju i budgeten beslut att vi ska lyfta av socialavgifterna för företag i skärgården och ingen människa har talat om diskriminering och man ska stöda detaljhandeln i skärgården. Förr i världen hade
vi högre investeringsstöd i skärgården, då kallades det för regional politik. Nu
har det tydligen blivit en fråga för diskrimineringsombudsmannen. Nej, jag
tycker att det är alldeles såsom det ska vara. Vi ska börja med allmän tandvård i skärgården.
Inom ÅHS hoppas jag att kunna trygga akutsjukvården i skärgården. Ju
sämre förbindelserna blir, ju fler äldre och sjuka som bor i skärgården desto
bättre måste sjukvården bli, inte sämre. Tack, fru talman.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag tror också väldigt mycket på Virto-projektet. Det finns en
rädsla för teknik och äldre. Man tror att det ska ersätta personal. Det är
lite synd att det hittills inte har varit jättemånga åländska kommuner
som har varit intresserade. Bara man ser vad det är så tror jag att intresset ökar.
När det gäller sjukdomskostnadsavdraget har infallsvinkeln från liberalerna varit att det har stor betydelse för de som har det knappt. Vem i
himlens namn köper tio glasögon per år? Det måste ju vara ett oresonligt exempel. Det som oppositionen har tagit upp är de som lever på
marginalerna och där har sjukdomskostnadsavdraget stor betydelse. Det
är de som vi har pratat för.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det har jag faktiskt förstått ltl Sjögren. Jag säger att det är ett väldigt
dyrt och klumpigt sätt att stödja dem som har svårt att betala sina hälsooch sjukvårdskostnader. Man kanske inte köper tio glasögon, men det är
fullt möjligt med nuvarande system att göra det. Det är också fullt möjligt att göra alla tänkbara dyra privata operationer, bara man kan lägga
ut pengarna så kan man inkassera en viss andel av beloppet över den
kommunala skattesedeln, enligt liberalerna numera. Kommunerna har
ju inget ansvar för hälso- och sjukvården. Det är helt galet att ställa till
det på det viset.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! När det gäller de som är välbeställda i det åländska samhället
så tror jag också att de har privat sjukförsäkring. De kan inte göra något
avdrag i kommunalbeskattningen. Jag har flera gånger försökt motivera
hur förra landskapsregeringen tänkte. Det var just detta med piska och
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morot och att försöka få igång ett utökat samarbete inom kommunerna
där faktiskt kommunerna skulle ha möjlighet att tjäna pengar.
Jag skulle vilja ha ett klargörande från ltl Sundback. Prioriteringar
inom vården, förstod jag saken rätt att finans- och näringsutskottet ska
titta på det? Eller missförstod jag det? Kan ltl Sundback klargöra det lite
noggrannare angående vem som ska prioriteras inom vården?
Ltl Barbro Sundback, replik

För ÅHS är det viktigaste att lagtinget godkänner det förslag som regeringen har, så har man gjort i de andra parlamenten också. Det här är ett
svenskt förslag. I Finlands riksdag har man gjort likadant. Hur näringsutskottet väljer att fatta sitt beslut lägger jag mig inte i.
Angående privata försäkringar så tycks det inte vara så allmänt. Det
som brister i liberalernas argument är att man tror att det är på det här
sättet, att det gynnar dem som har små inkomster. Men det är inte så
säkert. Det behövs nog bättre faktaunderlag över vem som faktiskt gynnas av sjukkostnadsavdraget. Det stämmer att många använder sig av
avdraget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! En stor del kritik som har framförts av liberalerna i den här
tilläggsbudgeten ligger i att många visioner och målsättningar har
nämnts men väldigt lite genomförs verkligen via tilläggsbudgeten. Socialdemokraterna har lantrådsposten och socialministerposten. Jag tycker
att våra farhågor bekräftas genom att socialdemokraternas gruppledare
säger att höjda avgifter vid ÅHS minsann är någonting som ännu ska
diskuteras. Men ändå står det på sidan 12 i sammanfattningen gällande
budgetförändringar att inkomsterna beräknas ökas på grund av höjda
avgifter vid ÅHS. Våra farhågor besannas. Det som står här är uppenbarligen ännu föremål för diskussion.
Ltl Barbro Sundback, replik

Liberalerna är faktiskt fixerade vid socialdemokraterna. Vi är ju fyra
partier bakom den här regeringen. Men det är roligt att vi får så mycket
uppmärksamhet.
Det stämmer inte att det bara är visioner, det är konkreta förslag. Det
är konkreta förslag! Det som sägs om samhällsreformen var liberalerna
och centern i förra regeringen inte ens nära det som nu har hänt. Vad
gäller agendan så gjorde man ingenting. Vad gäller förändringar inom
förvaltningen så blev det heller ingenting. Det där stämmer inte. Det är
många saker som redan är på gång och sjösatta, många saker som liberalerna och centern då bara pratade om. Så detta stämmer inte.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag vet inte vad det är som inte stämmer. Men det är inte
särdeles underligt om inte jag, och liberalerna, just i en replikväxling
med socialdemokraternas gruppledare pratar om socialdemokraternas
politik. Det vore väl konstigt att prata om något annat partis politik när
vi står här en replikväxling just nu.
492

Visst finns det ett förslag att ÅHS-avgifterna ska höjas. Det är ju så
som man måste uppfatta det när en regering lägger fram ett sådant förslag. Men att det sedan uppenbarligen inte är förankrat ens i majoritetspartierna gör att våra farhågor nu är besannande. Jag kan vara säker på
att någon från centern gärna vill diskutera avbytarservicen längre fram,
om beslut att göra de här sakerna ännu inte har fattats.
Vi får väl se vad som kommer i höst, vad som kommer att stå i lagförslagen och vad som kommer att stå i budgeten.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det är lite inkonsekvent, ltl Perämaa. Han tycker att ingenting är beslutat och ingenting är klart, men ändå är det klart om ÅHS-avgifterna. Det
hänger inte riktigt ihop.
Vi kommer att återkomma också till den frågan. Liberalerna får gärna
ha en åsikt i frågan, inte mig emot.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Vi inom Ålands Framtid gick inte till val med införandet av allmän tandvård. En stor del av socialdemokraternas röstunderlag fick man tack vare löftet om allmän tandvård.
Vidare säger ltl Sundback att det inte var så märkligt att tandvårdsreformen inte vara finansierad för ingenting av detta i tilläggsbudgeten,
kortrutt med mera är heller finansierat. Man vet inte hur man ska finansiera det. Jag beklagar att det faktiskt finns så mycket förslag i den här
budgeten som man inte har ett hum om vad de kommer att kosta, då blir
man lite orolig.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jag får väl kontra med det sista, det nog ingen som vet vad
självständighet kommer att kosta, som hela Ålands Framtid står och
faller med. Det är nog flera som har ansvar i de här finansieringsfrågorna.
En politik och ett parlament som inte har några visioner utan bara sitter med räkneapparater kommer nog inte att utveckla det här samhället.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Tvärtemot socialdemokraternas så har Ålands Framtid
faktiskt tagit fram en budget för hur Åland skulle klara sig självständigt.
Jag beklagar att inte ltl Sundback har satt sig in i den eftersom hon kan
påstå att vi inte har lagt fram ett förslag på hur vi ska klara oss.
Ltl Barbro Sundback, replik

Nej, jag har nog sett den, men jag tyckte inte att den var så imponerande. Den kan ju inte ta hänsyn till någonting annat än den budget som
man hade då och så skrev man om den lite på olika sätt. Någon självständighetsbudget var det nog knappast. Men ltl Brage Eklund får gärna
säga emot och beskriva att den säkert håller.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Det börjar bli i elfte timmen i behandlingen av omställningsbudgeten. Av 49 sidor består i princip 36 sidor av text, t.ex. landskapsregeringens program där man förklarar sina intentioner och mål för att
komma tillrätta med landskapets ekonomi och därmed de förändringar som
måste göras.
Många delar i förslaget kan jag omfatta, men det finns också frågeställningen. Jag ska i mitt anförande nämna några.
Vi i Ålands Framtid har valt att inte skriva en massa finansmotioner. Till
de delar vi har andra åsikter om tilläggsbudgeten kommer vi att framföra
dem i remissdebatten. Vi vet alla vilket öde de flesta motioner brukar få, det
är papperskorgen. Jag har också själv personligen möjlighet att vara med och
behandla tilläggsbudgeten i finansutskottet.
I stycket samhällsservicereform i landskapsregeringens tilläggsbudget står:
"Samhällsservicereformen är ett utvecklingsprojekt som har som mål att
trygga basservicen på lång sikt med tillräckligt regional spridning i enlighet
med den garantilag för servicenivåer som landskapsregeringen tar fram”. I
regeringsprogrammet man; ”för att säkra allas rätt till en service som kommunerna idag tillhandahåller stiftas en garantilag som allas jämlika rätt
till service oberoende av boendeort”. Varför gör man en mera subjektiv bedömning nu och inte skriver av regeringsprogrammet rakt av?
Det pratas om gemensamma lösningar för att möta behoven inom äldreomsorgen via en samhällsservicereform och det är helt rätt, men den möjligheten finns ju idag. Många kommuner har redan påbörjat samarbete inom
flera områden. Jag anser att största hindren att öka samarbetet ligger kanske
i enskilda kommunalpolitikers trångsynthet och kommuner som i många fall
tror att man klarar sig bäst själv.
Vi vet att behovet i framtiden av service till de äldre kommer att vara väldigt omfattande. Jag är inte emot den här reformen men jag vill ha ett förtydligande.
Under rubriken fastighetsförvaltning föreslår landskapsregeringen en
samordning av alla fastigheter till en helhet, vilket jag tycker att är bra. Under
min lagtingsperiod 2003-2007 gjordes en utredning över alla fastigheter som
landskapet äger och en kommitté gav förslag på hur man ansåg att landskapsregeringen skulle förvalta fastigheterna. Vad hände? Ett arbete gjordes av
kommittén men det blev ingen uppföljning.
Landskapsregeringen föreslår anslag till ombyggnad av naturbruksskolan
till kontorsändamål, men man har ännu inte bestämt vilken avdelning som
ska flytta. I regeringsprogrammet sägs att jordbruksavdelningen ska flytta till
naturbruksskolan. Nu är frågan vem som ska flytta dit. 25 kontorsrum ska
byggas om för 250 000 euro, men man har inte fattat beslutet vem som ska
till naturbruksskolan. Jag stöder målsättningarna att utnyttja skolfastigheten
som en lokal för personal i landskapet. Men det skulle också vara roligt att
veta vad man har tänkt sig.
Varför avyttrar man inte hela skolans jordbruksfastighet eftersom inte någon verksamhet ska fortsätta? I skrivningarna i budgeten finns det förslag på
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att man ska arrenderar ut skolan på 20-30 års period. Men i övrigt står det
inte desto mera, inget konkret beslut har tagits.
Även andra fastigheter borde avvecklas. Vi ha norra Prästö, Bomarsunds
gård, Tosarby gård, Bergs gård och Grelsby gård. Det är kapital som i princip,
om man avyttrar, kan användas till turistsatsningar. Till Grelsby gård har det
satts in åtskilliga pengar på renovering. Nu har man ett avtal med en viss person som ska bedriva en verksamhet, men arrendeinkomsterna är obefintliga
fast man har lagt ner 400 000 euro för renoveringar, om jag inte missminner
mig.
Kastelholms gård är ytterligare en gård som man skäms över varje gång
man kör till golfbanan. Den står som ett monument över misslyckad utveckling av området. I fjol fick gården åtminstone ny målfärg så den ser lite mer
respektabel ut. Det är nog märkligt att gården har stått helt oanvänd under
alla dessa år sedan fångkolonin flyttade ut. Gården skulle ha möjligheter för
turistisk utveckling om den skulle ha varit öppen för andra att utnyttja.
Under rubriken näringspolitik och personalförändringar så föreslår man
under den här perioden att avyttra avbytarverksamheten, förutom till de delar som berör ansvaret för olycksfall och akut sjuka. Jag nämnde i ett replikskifte att jag tänkte beröra varför man i grunden har rätt till avbytare. Det är
en inkomstpolitisk uppgörelse där staten, i stället för att höja priset på produkter, införde rätten till avbytare. Med en viss kritik till centern, som i
många sammanhang påstått sig vara lantbrukets politiska förespråkare, så
har centern rörande avbytarverksamheten blivit dess dödgrävare.
Märkligt är att man i vissa sammanhang i tilläggsbudgeten nämner en garantilag som säkrar medborgarnas rättigheter vad gäller vård och omsorg.
Det talas från vissa partier att samma sociala förmåner som man har i Finland borde finnas på Åland. Men tydligen gäller inte resonemanget avtalsenliga förmåner för lantbruket.
Gör om avbrytarsystemet, åtminstone när det gäller familjejordbruket och
mjölkbönder som absolut är bundna 24 timmar i dygnet, så att de har en viss
skyddssäkerhet. Att nya stora mjölkanläggningar växer upp som kan finansiera sin avbytarverksamhet själva, med anställd personal, har jag en viss förståelse för. Det är helt okej.
Det finns dock en grupp familjejordbrukare som ägnar hela sin insats på
att bedriva mjölkproduktion och man är bunden i 24 timmar. Där har man
sedan inte möjlighet att få avbytare. Man säger nu att man ska köpa tjänster.
Men det skulle vara intressant att veta vilka andra yrkesgrupper som skulle
acceptera att en avtalsenlig förmån bara tas bort. Landskapsregeringen vet ju
att en jordbrukare är bunden och kan inte sluta mjölka korna och gå i strejk
för då slutar det med katastrof. Men när det gäller färjpersonal och andra så
där kan man hota med strejk och då blir man tvungen att gå till mötes.
Landskapsregeringspartierna frågade efter åtgärder från oppositionen för
att komma tillrätta med ekonomin. Mitt och Ålands Framtids förslag är
snabba åtgärder vad gäller antal turer inom skärgårdstrafiken. Det borde
kunna åtgärdas snabbt. Nu har hela vintersäsongen gått där man hade kunnat vidta åtgärder för att spara in pengar. Nu går vi emot en sommarsäsong
som kanske fodrar att turerna finns kvar. Underlag för antalet resande per tur
torde finnas och problemet vad gäller trafikens kostnader borde inte vara något nytt så ett åtgärdsprogram borde finnas vid det här laget. I annat fall har
man inte skött sin roll.
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Utbyggnaden av kortrutten tycker jag är en självklarhet. Det är bara att
sätta igång, vilket jag påpekade i mitt anförande när det gällde den ordinarie
budgeten. Jag förundrar mig över att man överhuvudtaget slutade en gång i
tiden och stannade upp. Idag skulle vi haft en fungerande kortrutt om det inte
skulle ha stannat av.
En skrivning som finns i regeringsprogrammet är att man ska införa utmanarrätter. Det finns skrivningar i regeringsprogrammet, men det finns
ingenting skrivet i omställningsbudgeten om långsiktiga åtgärder. Här finns
det möjligheter att utveckla. Jag anser att mycket av den verksamhet som
vägavdelningen utför kunde konkurrensutsättas och bjudas ut på entreprenad och därmed skulle de verkliga kostnaderna framkomma. Varför man har
skrivit om utmanarätter i regeringsprogrammet men sedan inte har det i den
här långa målsättningen har jag svårt att förstå. Antagligen är landskapsregeringen inte enig. Man vågade helt enkelt inte skriva det. Här hade man haft
en stor möjlighet att snabbt komma ut och tjäna pengar.
Under rubriken social- och miljöpolitik, sista stycket, finns det ett anslag
under perioden 2013-2015 på 150 000 euro för att köpa områden för naturskyddsändamål. Jag anser att det inte är det mest livsviktiga. Vi har idag
stora landskapsegendomar, holmar och skogsskiften. Det finns allemansrätt,
man kan utnyttja samfälligheter i byar som rekreation eller som kan ingå i
Natura 2000. Jag anser att det här inte är en högprioriterad utgift. Det måste
komma i andra hand. Vi måste först se till att vi kan bistå med basservicen.
Förlorare i den här ram perioden är ju kommunerna på grund av minskade
landskapsandelar. Landskapet väljer att överföra stora delar av besparingarna på kommunerna genom mindre anslag inom vatten-, avlopps- samt avfallsområdena och minskade landskapsandelar för socialvårdens driftsutgifter. Stödet för byggande av kommunalvägar diskuteras. Vad det innebär har
vi ingen aning om ännu. Man har olika avgiftshöjningar för både kommunerna och den enskilda människan som är väldigt svåra att säga vad det gör i
rena pengar.
Sedan till sjukkostnadsavdraget som många har debatterat redan. Jag sällar mig till dem som tycker att den sjuke drabbas. Nu har man med olika förklaringar i olika anföranden försökt mildra följderna för den sjuke och att alla
måste ta ansvar och det har jag full förståelse för. När det gäller en sjuk människa så har man det ekonomiskt kämpigt förut, man brottas med sjukdom
och att sedan ytterligare få på sig att man inte kan utnyttja sjukkostnadsavdraget hindrar inte ens bördor. Det belastar dem ytterligare.
Besparingar kan göras inom den egna verksamheten. Jag kan räkna upp
flera. Men här var några som jag räknade upp. Jag tror att den strukturella
omvandlingen inom den egna verksamheten kan spara mycket om man tittar
över varenda en utgiftspost. Jag har inte tillgång till siffror och vi som parti
har inte tillgång siffror, men det har landskapsregeringspartierna. Tack, fru
talman.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ltl Eklund undrade över skillnaderna i skrivningarna mellan
handlingsprogrammet och budgeten. Jag kan försäkra att det inte finns
någon materiell skillnad. Däremot kanske det finns ett mera utvecklat
resonemang i budgeten. När man skriver ett handlingsprogram så har
man en målsättning, en vision om vad man önskar uppnå. När man har
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tittat närmare och penetrerat frågan så kanske det uppstår mera fakta,
man kan utveckla det resonemanget och sedan skriver man efter det. I
det här sammanhanget har man också tänkt sig en garantilag där man
tar in vissa parametrar, det är det som vi menar med tillräcklig regional
service.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! En del i budgetläsningen stämde inte överens med regeringsprogrammet. Jag ville då få ett förtydligande på vad som har förändrats, eller om det bara var en subjektiv skrivning. Jag är nöjd med
den förklaringen som minister Lindholm har gett.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Fredrik Karlström, replik

Tack, fru talman! Å ena sidan är det bedrövligt att det inte sker någon
omställning i den här budgeten, å andra sidan är det bedrövligt att det
sker en omställning i den här budgeten.
Om man tar exempelvis avbytarna, som ltl Eklund ifrågasätter, så tar
landskapsregeringen ett ansvar. År 2012, 2013, 2014 förändrar vi ingenting, då är det precis som det har varit. Från år 2015 ser vi till att det
finns 200 000 euro för sjukdom och akutfall, för att finansiera avbytarsystemet. I min värld är det en omställning. Att gå från ett gammalt sätt
att verka, att se till att det kommer ordentligt med mjölk till mejeriet på
Åland, till det nya där framtiden är investeringar och minskade driftskostnader istället för att alltid göra som man alltid har gjort.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag förstår minister Karlströms tankegångar. Men vi
kommer alltid att leva med att det finns en del mjölkbönder som kommer att bedriva familjejordbruk. Alla kommer inte att satsa på 120, 250
eller 60-70 kor. Det kan finnas de som har 30-40 kor och klarar sig bra
på det. Det är säkert en trygghet också för ÅCA att de personerna finns,
men de personerna har efter 2015 inget skyddsnät. Man har tagit bort en
avtalsenlig förmån och skrotar ner den. I Finland utvecklar man förmånen istället.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Visa mig det avtalet som uppenbarligen finns men som inte
jag har sett här på Åland.
Varför skrev inte Ålands Framtid en motion i den här budgeten om
att vi skulle vi behålla avbrytarsystemet, eller tycker man det inte egentligen?
Vi värnar också om små familjejordbruk. Det är väl en säkerhet om
något om vi har 200 000 euro avsatt för om någon eventuellt blir sjuk
eller får problem. Vi hjälper till från samhället t.o.m. efter 2015. Det är
väl en fantastisk omställning.
Vi ser istället till att det finns investeringsbidrag så att man har möjlighet att också effektivisera de små familjejordbruken. Det är väl en riktig omställning om något. Man å ena sidan är det inte bra med omställning, men å andra sidan är det inte bra om vi inte gör någonting heller.
497

Ltl Brage Eklund, replik

Minister Karlström försöker få det till att man har säkrat avbytarsystemet. Varför jag inte motionerade i det här ärendet var för att jag inte har
lagt så stor energi i det här ärendet. Jag är bara förvånad över att det
parti som egentligen har värnat om jordbruket, åtminstone utåt sett,
inte har värnat om jordbruket i det här fallet.
Jag försökte förklara hur det har fungerat och varför det finns ett system. Det är i grunden en avtalsrätt som man har fått. Det finns inte någon annan yrkesgrupp där man kan ta bort en avtalsrätt, som man gör
nu. Det finns ingen annan yrkesgrupp där man kan göra det, i sådana
fall så strejkar man. Men när det gäller den här typen av företagare så
kan man göra det.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Igge Holmberg

Tack fru talman! Som de andra i den socialdemokratiska gruppen så vill jag
först uttrycka mitt stöd för regeringen Gunells omställningsbudget.
Det är den första styrningen på det som ska svänga skeppet Åland, mer navigation kommer förstås i de tre budgetar som återstår för regeringen att
lägga. Vi har bara börjat.
Fru talman! Mitt anförande kommer att handla om integrationen. Hur
den ska bli så positiv som möjligt även i dessa tider när folk ropar ”varg”, eller
kanske snarare ”muslim” mot varje förändring i vårt samhälle. Vad gäller integrationen så måste vi komma ihåg att ta till vara den naturliga kreativitet
och det entreprenörskap som våra inflyttade har att komma med. Människor
har i alla tider när de fått nog av hemmet, flyttat till annat land och startat
upp nya rörelser eller nya företag. Så gjorde även ålänningarna i början av
förra seklet. Vi har flera företag på Åland som drivs och startats upp av inflyttare och det är ju bra. Det vi nu måste försöka göra är att via näringsavdelningen och andra myndigheter fånga upp de kreativa förslag som finns hos de
som ännu inte kommit fram.
Det måste ju vara mer fördelaktigt att ha dessa människor som företagare
än som löntagare. Här ser jag att både näringsavdelningen och i viss mån,
även om vi inte kan styra det, borde näringslivet ge rejält stöd åt dessa människor. Kanske inte det finansiella är det viktigaste, men att ge dem möjligheter att förverkliga sina idéer är ett bra sätt att utveckla det åländska näringslivet med nya idéer.
Här är språket kanske det viktigaste praktiska instrumentet och den bästa
uppmuntran man kan ge de inflyttade att ta del av samhällets alla delar. Här
gör Medborgarinstitutet en massiv insats med sitt program Integration.ax. På
kursen integration.ax kombineras studier i svenska med arbetspraktik. Tre
dagar i veckan studerar man svenska på Medis och två dagar i veckan har
man arbetspraktik på en åländsk arbetsplats. Studier och praktik anpassas till
varje individ och praktiken är alltid inom en bransch som den studerande har
erfarenhet av sedan tidigare.
Fru talman! Det är ju så att en stor del av integrationen står och faller med
meningsfull sysselsättning. Inte bara för inflyttarnas egen självkänsla men
också för att synliggöra de bidrag till samhället som inflyttarna står för.
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En annan del är att det gäller att mota de främlingsfientliga krafterna i
grind, för deras argument, hur fel de än är, tar ofta mycket plats och tid att
bekämpa. Men det handlar ju om att vi har en livlig integration på Åland,
närmare en tiondel av befolkningen är födda på andra ställen och fler än så
har rötter från hela världen. Och det är ju bra.
Personligen ser jag hellre mångfald än enfald på Åland, så enkelt är det.
Tack.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Jag delar ltl Igge Holmbergs tankar i det här ärendet.
Jag skulle vilja ha ett förtydligande på vilka punkter som man i den här
omställningsbudgeten förverkligar de här tankarna och faktisk tar tillvara de inflyttades kreativitet och entreprenörskap på ett bättre sätt än
idag?
Ltl Igge Holmberg, replik

En del förverkligar man via näringsavdelningen. Frågan kunde egentligen bollas vidare till näringsministern.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag har åtminstone svårt att hitta resonemanget om var de inflyttades
möjligheter ska tas till vara via näringsavdelningen i budgeten. Några
sådana skrivningar har inte jag hittat. Men ltl Igge Holmberg kanske kan
förklara det?
Ltl Igge Holmberg, replik

Fru talman! Kanske jag bara är mer positiv och läser mellan raderna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Talmanskonferensen hade räknat med att den här debatten
skulle dra ut på tiden, åtminstone till åtta-tiden i kväll, så jag ska försöka
hjälpa till här lite. Men, skämt åsido.
Jag har noterat att finansutskottets ordförande, vice ordförande och flera
av medlemmarna har hållit sig i salen under hela den här debatten, både
förra gången och idag, och lyssnat på vad ledamöterna har sagt och det ska ni
ha ett erkännande för. Tillsynes har ni suttit och antecknat också även om det
är möjligt att ni har gjort någonting annat, men det har sett så ut. Det är positivt.
Därför ska jag i den avslutande delen av debatten vända mig direkt till finansutskottet med tre frågor som jag gärna vill att ni belyser lite mera.
Här har diskuterats huruvida formuleringen på sidan 12 när det gäller ÅHS
och deras avgifter innebär någonting eller inte. Det står; ”inkomsterna beräknas öka till följd av höjda avgifter vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet respektive Ålands hälso- och sjukvård ”. Det är ett klart besked.
Man hittar sedan ingenstans i budgeten hur mycket de här avgifterna ska höjas.
År 2006 var patientavgifterna på drygt 3 miljoner. Året därefter sänkte
landskapsregeringen, genom ett beslut, avgifterna till drygt 1,5 miljoner, en
halvering. Man sade då bland annat att man efter att ha testat det här syste-
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met skulle se över det. Någon sådan översyn har inte gjorts annat än tekniska
översyner, de har gjorts varje år inom ÅHS och sedan har det fastställts av
landskapsregeringen.
Om avgifterna år 2006, som lades på en nivå som ungefär motsvarade nivåerna öster och väster om oss, skulle ha funnits kvar så skulle ÅHSavgifterna idag i stället för 3 miljonersnivån ha legat på 5 miljonersnivån. I
dagens pengar ligger vi alltså 2 miljoner under det man hade tidigare.
I regeringsförhandlingarna och i diskussionerna om tilläggsbudgeten har
detta diskuterats. Åtminstone på fyrgruppsmöten, tillsammans med landskapsregeringen, har man också diskuterat kring siffror på basen av ett förslag från finansministern. Det är inte min sak att redogöra för vad ram siffrorna därmed innehåller i detalj, men att det i alla fall är frågan om hyfsade
höjningar i ÅHS-avgifterna står fullständigt klart. Det ska levereras enligt den
här överenskommelsen som vi har.
Så mycket kan jag åtminstone säga att de siffror som har diskuterats inte
är någon återgång till 2006 års nivå. Det är på en klart lägre nivå.
Det stora som gjordes efter 2006 var att införa ett betydligt mer förmånligt
högkostnadsskydd. Det högkostnadsskyddet kommer alla till del, oberoende
av ekonomiska förutsättningar. Hyfsat rika människor, som jag och andra
som sitter här, har alltså samma högkostnadsskydd som de som har det dåligt
ställt. Det är någonting som man naturligtvis kan titta på.
Det är ju dock inte meningen dock att ÅHS ska fungera som en förlängd
socialpolitik organisation. Socialpolitiken ligger på kommunerna och ÅHS
ska sköta hälso- och sjukvården. Därför har den här typen av sociala bedömningar när det gäller fastställandet av ÅHS-avgiftsstadga alltid getts en liten,
liten roll. Det är viktigt att man fortsätter med det så att man inte skapar administrationen inom ÅHS till ett 17:e socialkontor i landskapet, där det ska
göras bedömningar över människors situation osv. Man bör använda sig av
den kunskap som den sociala sektorn har och den finns i kommunerna. Det
var den första frågan som jag gärna vill att finansutskottet tittar på, så att det
inte fortsätter att vara en oklarhet kring uppdraget kring ÅHS i det här sammanhanget.
Det andra som jag vill ge som vägkost till finans- och näringsutskottet är
en nödvändig precisering. Under hela den här debatten, under hela valrörelsen och i andra sammanhang har begreppet allmän tandvård diskuterats. Vad
avses? Här bör debattörerna skärpa sig betydligt och klargöra vad man menar
med allmän tandvård. Det är rimligen debattörer av alla chateringar. Den ena
säger att socialdemokraterna menar det och socialdemokraterna säger att de
menar allmän tandvård. Vad är det för någonting? Från moderaternas sida
har vi genom åren sagt åt våra kollegor socialdemokraterna många gånger att
vi är beredda att göra det system vi har idag betydligt mera allmängiltigt, särskilt för att skydda de svaga grupperna och de som inte får sin munhälsa omskött idag. Redan 2006, vill jag minnas, tog vi ett sådant beslut i ÅHS-styrelse
och gav ledningen ett uppdrag att man skulle göra det. Jag tror till och med
att det var på mitt förslag, men förstås med starkt stöd från socialdemokraterna.
Föregående landskapsregering gick vidare med den här frågan när det inte
hände så mycket och gav det här uppdraget till sin egen förvaltning. Man
skulle särskilt gå igenom de prioriterade grupperna och se på storleken på
verksamheten inom tandhälsan på ÅHS. Där fick man det fram en färdig ut500

redning. På basen av den utredningen borde man sedan kunnat gå vidare och
gjort det här systemet mera allmängiltigt. Vi har ännu inte kommit dit och
det är skäl att gå vidare med det. Skrivningarna som finns både i regeringsprogrammet och i tilläggsbudgeten tar avstamp just i det faktum att det finns
orsak att se över det system som vi har idag.
Någon har sagt i debatten att med allmän tandvård avses det som man har
i Finland, men troligen inte ändå, eftersom det är kommunerna som har hand
om den allmänna tandvården i Finland. Tanken är inte att det skulle vara
samma här. Andra säger att det är ÅHS som ska ta den roll som kommunerna
har i riket. Hur stor utökning av ÅHS-verksamhet innebär det? Det är ingen
som vet. Ska ÅHS klara av hela tandvården i landskapet så erfordras minst
200 procent i budgeten för tandkliniken. Avser man ha det svenska systemet
som innebär servicessedlar, som i stort sett kunde bevara balansen mellan
privat och offentlig tandvård i landskapet och göra den på ett sätt mer rättvis,
är väl ingen som vet.
Man säger slarvigt att skärgården nu ska få en allmän tandvård, det är inte
sant. Skärgården ska få tillgång till den ambulerande kliniken. Där har vi antagligen, inom ramen för ÅHS, inte möjlighet till full bemanning året runt.
Sådan ser inte vår budget ut, utan det blir frågan om momentana insatser,
visserligen en stor del av året. En del av året ska tandvårdsvagnen cirkulera
här på fasta Åland till de institutioner, särskilt för äldre, som vi har. Jag
skulle vilja att finansutskottet reder ut vad man avser med begreppet allmän
tandvård. Om man vill använda sig av social- och miljöutskottet så kan man
vända sig dit. Där har det åtminstone historiskt, under föregående period,
förts en diskussion kring de här begreppen.
För det tredje och avslutningsvis, fru talman, vill jag framföra det som jag
gjorde i en replik här tidigare. Det är ett jättestort bekymmer när det gäller
att få landskapets ekonomi i balans. Jag ber att finansutskottet särskilt tittar
på det. När budgeten för 2012 gjordes så visste vi naturligtvis inte vad 2011
års kostnader skulle bli. Vi hade bara budgetjämförelserna som är så svåra i
vårt system att använda sig av. Men nu vet vi när vi behandlar den här tillläggsbudgeten vad kostnaderna 2011 blev. Då kan vi jämföra de kostnaderna
med 2010 och det är en exakt ekonomisk vetenskap som vi nu kan syssla
med.
Det som är mycket förunderligt är att personalkostnaderna totalt i landskapet ökade från 98 miljoner 2010 till nästan 107 miljoner 2011, med 8,9
procent. Av det så borde den normala löneökningen vara ungefär 3,9 procent.
Det betyder att vi har fått 5 procent till i kostnader på lönesidan som vi egentligen inte kan förklara. Om man skulle säga att varje tjänst kostar 100 000
euro, vilket är för mycket, så skulle det betyda 50 nya tjänster som vi har finansierat under 2011 jämfört med 2010. Dit åkte snabbt de 74 intjänade
tjänsterna under den föregående perioden. Det här är alarmerande siffror och
det är en stor del av underlaget för landskapsregeringens resonemang i den
här omställningsbudgeten.
Konsumtionsutgifterna, under driftskostnaderna, ökade med 15 miljoner
euro, 10 procent mellan åren 2010 och 2011.
Det har i offentligheten sagts att den föregående landskapsregeringen var
ganska duktig på att ändå göra reformer och inbesparingar. Nu har vi facit
här och det är precis tvärtom. Det gick jättemycket sämre än vad jag trodde
att det skulle gå, utgående ifrån de budgetskrivningar och budgetöverens501

kommelser som ändå gjordes i det föregående lagtinget. Det här kan man
kalla en skenande kostnadsutveckling som vi måste få stopp på.
Fru talman! Det var de tre punkter som jag hade att komplettera med. Jag
önskar att finans- och näringsutskottet särskilt tittar på dem.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Det är alltid intressant att lyssna på vtm Jansson. Han
har mycket kunskap och har upplevt mycket under åren.
Jag tänkte komma med en liten rättelse. När jag satt med i ÅHSstyrelse så vet jag att jag till verksamhetsplanen år 2008 föreslog att under året skulle det utredas hur tandvården kan bli mera tillgänglig för
den åländska befolkningen. Sedan fick jag stöd av dåvarande vice ordförande Roger Jansson. Jag ville bara påminna om det eftersom vtm Jansson var lite osäker på hur det hade gått till. Jag tänkte bara vara vänlig
och hjälpa till och säga hur ärendet gick då.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det är alltid bra med historiska kunskaper och ett gott
minne. Detta inträffade alltså 2008. Det som jag talade om hände ett
par år tidigare, jag tror att jag var ordförande och ltl Christian Beijer var
medlem i ÅHS-styrelsen. Det var första gången som jag var med och
kom överens om detta. Då var scenariot lite annorlunda. Jag kommer
sedan ihåg att det här upprepades under Göte Winés tid i styrelsen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Vtm Roger Jansson sade väldigt bestämt att det inte
var sant att allmän tandvård nu införs i skärgården. I budgeten står det
så här; ”ambulerande tandvård återinförs och servicen tillgängliggörs
för skärgårdens bofasta befolkning”. Skärgårdens bofasta befolkning
inkluderar, så vitt jag förstår, alla som bor i skärgården. Det blir alltså
en allmän service tillgänglig för alla. Det betyder inte att alla måste använda sig av den. De privata alternativen kvarstår. Jag tycker nog att
man kan säga att allmän tandvård införs med den ambulerande tandvården i skärgården.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det här blir lite lek med ord. Vi är ju alla medskyldiga till att
det blir det också eftersom vi på en rad i omställningsbudgeten har skrivit så att allmän tandvård kommer att bli resultatet av det här. Men på
ett annat ställe i omställningsbudgeten har vi inte skrivit på det sättet,
utan det är den ambulerande verksamheten som blir tillgänglig för alla
skärgårdsbor. Så har det varit tidigare också. Den gamla tandvårdsvagnen som cirkulerade skärgården var tillgänglig för alla i den mån det
fanns tider. När det gäller t.ex. boende i Vårdö och Föglö så var det inte
särskilt allmänt och inte blir det särskilt allmänt nu heller för dem. Det
blir nu mera markant för de övriga skärgårdskommunerna. Det är ju
färre medborgare därute också. Visst kan man kalla det allmän tandvård
men det är egentligen inte detta som är allmän tandvård.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det förblir lite oklart om man kan kalla det allmän tandvård när det
ändå inte är allmän tandvård. Jag tycker nog att principen ska vara att
när alla har tillgång till en service så är den allmän. Sedan är det upp till
medborgarna att välja det alternativet eller någonting annat.
Jag tycker att det är glädjande om vi kan gå in för det här. Jag hoppas
att det förverkligas så fort som möjligt och att det faktiskt blir ett reellt
alternativ för alla som bor i skärgården. Det är ju oerhört kostsamt om
man måste ta sig in till stan enbart för ett tandläkarbesök. Visst är det en
viktig service och alldeles särskilt viktig för skärgårdsborna.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det är lätt att förena sig med dessa allmänna påståenden att
det är bra att det sker en förbättring av den här servicen. Men även inom
tandvården finns det specialiteter. Alla specialiteter kommer inte att
kunna utföras i den ambulerande tandvårdsvagnen. Man måste alltså in
till Mariehamn och till och med i vissa fall använda sig av vissa privata
resurser. Särskilt på kliniken i Mariehamn utförs sådana åtgärder som
man inte klarar av i vagnen. Till den delen är det inte en allmän tandvård för skärgården. Den här diskussionen kan naturligtvis utvidgas. Det
som jag ville peka på är nödvändigheten av att man klargör vad man
menar med det här begreppet och vad det inkluderar. Annars får vi en
sådan otydlig debatt som det har varit här i plenisalen nu under två dagar.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussion är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Remiss
3

Elmarknadslag
Landskapsregeringens lagförslag (LF 13/2011-2012)
Ärendet avförs.

Remiss
4

Privat socialservice
Landskapsregeringens lagförslag (LF 14/2011-2012)
Ärendet avförs.

Remiss
5

Ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning
Vtm Viveka Erikssons m.fl. lagmotion (LM 1/2011-2012)
Ärendet avförs.

Första behandling
6

Tvärvillkorsövervakning
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 14/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 10/2011-2012)
Ärendet avförs.
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Föredras
7

Rödlistning av siken
Landskapsregeringens svar
Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 7/2011-2012)
Ärendet avförs.

Föredras
8

Upphandling av varutransporter till skärgården
Landskapsregeringens svar
Ltl Torsten Sundbloms skriftliga fråga (SF 6/2011-2012)
Ärendet avförs.

För kännedom
9

Landskapsregeringens arbete för att förhindra gränshinder
Landskapsregeringens meddelande (M 2/2011-2012)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 20.04.2012.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 18.04.2012 klockan.13.00. Plenum är avslutat.
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Remiss
2

Elmarknadslag
Landskapsregeringens lagförslag (LF 13/2011-2012)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Minister Veronica Thörnroos

Fru talman! Bästa lagtingsledamöter! Genom det lagförslag som nu ligger på
borde kommer EU:s tredje energimarknadsdirektiv att implementeras i vår
lagstiftning.
Vad är det då som man vill från Europeiska unionen med just det här direktivet? Man vill att det ska finnas en trygg elförsörjning för våra invånare i
Europa. Man vill också, med hjälp av genomförandet av det här direktivet,
minska miljöbelastningen. Man vill ha en klimatförändring. Man vill också
främja konkurrensen på den inre marknaden. Ett sätt att nå den här övergripande målsättningen, ett medel att nå den är att säkerställa en effektiv rättslig och funktionell åtskillnad mellan nätverksamhet, å ena sidan stamnät, å
andra sidan distribution.
Bästa lagtingsledamöter! Det som det här direktivet kräver av oss rent organisatoriskt och praktiskt är att vi särskiljer på stamnätet och på distributionsnätet vad gäller elförsörjning. Det betyder således att, enligt paragraf 2, ”i
enlighet med bestämmelserna i elmarknadsdirektivet får inte en fysisk eller
juridisk person genom ägande eller på annat sätt direkt eller indirekt utöva
kontroll över beslut både i ett företag med systemansvar för stamnätet och i
ett företag som bedriver produktions – eller leveransverksamhet.”
Det här har landskapsregeringen känt till. Arbetet har påbörjats redan i
den förra landskapsregeringen så att landskapet köper aktierna i Kraftnät
Åland. Kraftnät Åland blir därigenom ett helägt aktiebolag av landskapet. Det
är det så kallade stamnätet. Distributionsnätet förblir fortsättningsvis helt åtskilt såsom det är i dagsläget i form av Ålands Elandelslag och Mariehamns
Energiverk. Den processen är på gång.
Det andra som det här direktivet kräver är att man tillsätter en oberoende
myndighet. Den övervakar att det inte finns en kontaminering mellan den
ägande och den operativa verksamheten, mellan stamnät å ena sidan och distributionsnät å andra sidan. Det återfinns i paragraf 6 för den som vill fördjupa sig i det ytterligare.
Vad ska då den här tillståndsmyndigheten göra? Hur har landskapsregeringen tänkt? Landskapsregeringen har tänkt att den här myndigheten, elmarknadstillsynsmyndigheten, blir en fristående myndighet. Dess uppgifter
är bland annat att godkänna stamnätsinnehavare, ha tillsyn över ägandefrågor, analysera elmarknadens utveckling, ha tillsyn över anslutnings – och
nätavgifter, samt över kvalitén i elnätet, med mera. Den blir således en fristående myndighet.
Fru talman! Det här direktivet känns kanske som lätt överkurs för oss här
på Åland, det är åtminstone min uppfattning. Vi har bara en stamnätsansvarig verksamhet. Det är Kraftnät Åland och så har vi två distributionsbolag.
Men direktivet måste implementeras till fullo och det avser vi också att ska
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ske med hjälp av den här lagframställningen. Jag tror att jag stoppar här.
Tack, fru talman.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru Talman! I en skriftlig fråga för kanske en månad sedan ställde jag en
fråga till infrastrukturministern om energikommissionen och tillsättandet av en sådan. Då var svaret att ett möjligt delsvar på den frågan skulle
ges just i samband med den här elmarknadslagen. Det måste säkert till
en fristående myndighet för att sköta den här övervakningen också. Men
jag tycker ändå inte att det här motsvarar det som var ändamålet med
energikommissionen. Jag ställer frågan igen här. När kan vi få se en tillsatt energikommission som ska ha som uppdrag att bevaka konsumentpriserna, företagens priser för elförsörjningen här på Åland?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Jo, ltl Mats Perämaa har uppfattat intentionerna rätt,
så som landskapsregeringen har velat lägga dem. Den här myndigheten
är ett måste i och med det här direktivet. Men den ersätter inte till fullo
den energikommission som det har förts ett resonemang kring att ska
tillsättas. När den här myndigheten är på plats fullständigt operativt, då
kommer energikommissionen att tillsättas.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är synnerligen viktigt att vi skulle komma i mål med
den ambitionen som infrastrukturministern här förespeglar. Energikostnaderna och elpriserna för konsumenterna har stigit kraftigt under
de senaste tre-fyra åren. Ser man på Elandelslagets statistik över prisutvecklingen känns det angeläget att vi ska komma i hamn med den här
frågan för att få en bevakning av konsumentpriserna på riktigt. I någon
mån kommer Finlandskabeln, då den förverkligas, ge utslag på konsumentpriserna. Det är vi alla medvetna om. Så vi vill gärna bevaka och ge
vårt stöd till att denna kommission ska tillsättas.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag tackar för det stödet. Vi är helt av samma åsikt att den här
energikommissionen har en viktig funktion att fylla. Samtidigt tror jag
att man måste vara så realistisk att man inser att en energikommission
allena inte kommer att kunna hindra de stigande elpriser som vi har.
Alla vi här i salen känner till att Finlandskabeln kommer å ena sidan att
medföra en kostnad för våra åländska medborgare, å andra sidan kommer den att skapa en ny trygghet som vi tidigare inte har haft vad gäller
reservkraftförsörjningen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag är lite osäker om det hör hemma här, men skulle
den här lagen omfatta möjligheten att mata in från till exempel mindre
vindkraftverk som privatpersoner satsar i? Har det förts en diskussion
om den biten?
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Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Nej, det här lagförslaget innefattar inte det. Det här
lagförslagets huvudsakliga sysselsättning är för det första att skilja
stamnätet från distributionsnätet. Det finns ingen negativ påverkan för
vindkraftsentreprenörer eller för någon annan. Det andra är att ytterligare skapa en oberoende myndighet som säkerställer att arbetsuppgifterna utförs på ett sådant sätt som ligger i enlighet med direktivet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Åland har levt med en avreglerad elmarknad ungefär lika länge
som man levt med det nya seklet. De sammanföll ungefär år 2000. Man kan
säga att det stora steget togs när man avreglerade den åländska elmarknaden
och delade upp dåvarande Ålands Kraftverks Aktiebolag till Kraftnät Åland
Ab och Ålands Energi. Sedan dess har det runnit en hel del vatten under broarna. Det har också kommit några elmarknadsdirektiv och utmaningarna för
de åländska och europeiska energimarknaderna har varit stora.
Nu kan man säga att man börjar få en överblick över hur det fungerar och
hur det inte fungerar. Detta är ytterligare ett steg mot en ännu tydligare avreglering som passar in också på Åland eftersom det är viktigt att de här typerna av aktörer hålls isär. Jag tycker att det är bra.
Som det framkommit tidigare så stöder obunden samling att man renodlar
ägandet i Kraftnät Åland Ab och att man är noggrann med att de distributionsbolag som verkar ska särskilja just distributionsverksamheten och sin
egen produktionsverksamhet och ägande i annan produktionsverksamhet.
Det ena ska inte subventionera det andra. Jag vet att landskapsregeringen
åtminstone en gång tidigare har påpekat för distributionsbolagen att tanken
med elmarknaden är att det ska vara vattentäta skott emellan. Det blir ett
problem om det är samma bolag som är huvudman. Där tas det mått och steg
i rätt riktning och i enlighet med detta.
Själva ändringen är ingenting vi kan ha något emot. Den mer eller mindre
tvingar oss att ha en övervakande myndighet. Det är väldigt tydligt att den
här myndigheten måste vara helt oberoende av både offentliga och privata
aktörer. Man får inte köpa den här tjänsten. Det är den skarpaste formen av
tillsynsmyndighetskrav. Något vi måste fundera på är hur man gör det här på
bästa sätt för att det verkligen ska gör någon nytta för också den åländska elmarknaden. Om man får en sådan här myndighet som verkligen får följa med
elmarknaden, påpeka saker enligt de uppgifter som räknats upp här, så tror
jag det kan göra stor nytta för de åländska elkonsumenterna.
När vi diskuterade den nya kabeln till Finland nämnde jag många inbesparingsmöjligheter som finns i den åländska elbranschen. Det förekommer
dubbelfunktioner. Man kunde ha större samarbete och få synergieffekter. När
man läser den här framställningen på EU:s direktiv så frågar man sig om det
här gör det svårare för elbolagen att samarbeta. Svaret torde vara ja på den
punkten, delvis åtminstone. Jag tänker på eventuella samarbeten där Kraftnät Åland köper eller säljer tjänster åt distributionsbolagen. Det måste göras
på ett sådant sätt att det går innanför det här regelverket. Det är ju en av möjligheterna att nå synergier.
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Idag förekommer det redan samarbete. Man använder varandras resurser och lager
osv. En större synergieffekts möjlighet är om Ålands Elandelslag och Mariehamns stads
elverk skulle hitta ett samarbete. Det torde vara möjligt inom ramarna för det här eftersom det är samma typ av aktör. Man kunde spara en del resurser. Om utskotten vill
titta på någonting så skulle det kunna vara hur samarbetsmöjligheterna begränsas av
detta. Det kan ligga i lagtingets intresse att utrycka sin vilja för att det ska finns så få sådana begränsningar som möjligt, men dock så att direktivet uppfylls. Det tycker jag
skulle vara någonting man kunde fördjupa sig i.
I övrigt stöder vi den här framställningen. Tack.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, herr talman! Tack för ett konstruktivt inlägg. Men gärna ett förtydligande: var i direktivet ser ltl Danne Sundman att det skulle kunna
föreligga ett hinder mellan ett utökat samarbete mellan våra distributionsbolag?
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag kan inte se att det skulle hindra samarbete mellan distributionsbolagen. Frågan är om det till någon del kan hindra samarbete
mellan distributionsbolagen och stamnätsbolagen. Och om det i sådana
fall åsidosätter några möjligheter till synergieffekter osv. Det är väl något man i sådana fall kunde titta på. Som direktivet är skrivet så handlar
det om ägarinflytande och ett avgörande sådant. Att köpa och sälja
tjänster skulle jag så här spontant säga att inte omfattas av det här direktivet.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Jag noterar att ledamoten i så fall gör samma analys som
landskapsregeringen har gjort. Det som egentligen är meningen med
den här framställningen är att inte skapa en monopolsituation där både
stamnätet och distributionsbolagen försätter de enskilda medborgarna i
en position, där det inte finns en valmöjlighet och där det saknas transparens. Det är det som är meningen med den och jag tror inte att det här
på något vis kommer att försvåra arbetet men jag tar gärna del av utskottets betänkande. Tack.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag har samma uppfattning som ministern att det inte ska
vara några större problem. Det ursprungliga syftet med EU:s elmarknad
och de direktiv som har kommit är att öka konkurrensen. Nu i det här
skedet ska man klargöra rollerna så att man inte kan dölja kostnader
genom att vara beroende eller göra sig beroende av en aktör. Jag tror att
det här verkar i rätt väg.
De som kanske har saknats här på Åland är just en effektiv tillsyn av
elmarknaden i det åländska perspektivet. Det blir säkert bättre när man
får till stånd den här myndigheten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, herr talman. Ledamot Sundman redogör lite historiskt för vad
som har hänt sedan avregleringen av elmarknaden skedde runt sekelskiftet och till och med millenniumskiftet som det var. Han berättar att
man har sett både hur det fungerar och inte fungerar. För en nybliven
lagtingsledamot skulle det vara intressant att veta vad det är som inte
har fungerat och om man kommer åt de problemen med den här lagen.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Vad som inte riktigt har fungerat är att det inte har blivit
någon större konkurrens. Egentligen är strukturerna desamma som
förut här på Åland. Det beror delvis på de bestämmelser som har funnits
när det gäller att byta elleverantör. Alla steg som har tagits i rätt riktning
har varit lite smått motarbetade av tidigare strukturer. Man har haft
svårt att hitta stöd i de regelverk som finns för att driva på den här utvecklingen.
Vid varje steg som kommer från EU blir det bättre. Jag tror också att i
det här steget så spelar det här kanske inte så stor roll. Men varje steg i
rätt riktning tycker jag är rätt och att vi får en verklig konkurrens. Ser
man på andra länder och situationen i Europa som helhet så har det varit svårt att verkligen få en konkurrens på elmarknaden. I stället för
monopol har det har uppstått oligopol och karteller. Det är inte bra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Senaste höst då diskussionen om den blivande investeringen i Finlandskabeln gick som hetast diskuterade många intresserade
politiker hur man skulle uppnå en finansieringsmodell där konsumenterna skulle belastas så lite som möjligt.
Jag diskuterade frågan flera gånger med ledamoten Sundman. En av
de saker vi enades om, och som också lagtinget sedermera enades om,
var att en energikommission skulle tillsättas för att bevaka prisutvecklingen på många plan.
Nu känns det som att majoriteten väl mycket förlitar sig på den här
elmarknadstillsynsmyndigheten som nu föreslås att ska inrättas. Måste
vi i oppositionen uppfatta det så att tanken om en bredare energikommission har övergivits?
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det skulle jag inte säga. Det är listat här på sidan fyra vilka
uppgifter den kommer att få. Man kan inte tillsätta en tillsynsmyndighet
som funderar på en sak samtidigt som en energikommission gör samma
sak. Vad som är hönan och vad som är ägget beror på de olika sakerna.
Den här myndigheten, det är ju krav på den, måste först komma igång.
Kanske är det så att energikommissionen kan jobba parallellt med andra
frågor. Kanske finns det möjligheter för den här tillsynsmyndigheten att
påpeka saker som borde utredas. Då kan energikommissionen ta sig an
det. Så ser jag på tågordningen.
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Det är klart att det här kravet ställer till det. Annars skulle man kunnat
ha en energikommission som skulle ha sett på alla de här frågorna. Som
jag sade i mitt anförande så tror jag att den här tillsynsmyndigheten
kommer att göra många av de viktiga uppgifterna som det var tänkt att
energikommissionen skulle göra. Jag tycker att det fortfarande är aktuellt med en energikommission för andra frågor.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Det sista låter bra. Jag kan inte tänka mig att en elmarknadstillsynsmyndighet här på Åland ska vara den instans som till exempel för diskussioner med svenska myndigheter om den gränsavgift som
nu de facto föreligger vid kopplingspunkten till Sverige. Det är förmodligen inte rimligt så att jag tror att vi behöver bådadera. Jag tror att vi behöver fokusera starkt på den här frågan.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det beror lite hur man tolkar den här myndighetens roll. I
uppräkningen över uppgifter så sägs att den ska tillsyn över anslutningsoch nätavgifter. Det rör väl i första hand mot konsumenter. Visst kan en
sådan här tillsynsmyndighet fungera för Ålands sak gentemot externa
aktörer, också gentemot EU, och påpeka att det här är oskäligt. Det här
stämmer inte överens med hur det är mellan länder, mellan elmarknader osv.
Man ska använda den här tillsynsmyndigheten som ett verktyg så
långt det är möjligt. Pratar man om energikommissionens uppgifter att
verka för att det ska bli mer elfordon på Åland, sådana energipolitiska
avknoppningar av elmarknaden, kommer den här myndighetens mandatgräns emot. Då är det energikommissionens uppgifter. Men den här
myndigheten kommer att spela en stor roll för konsumentens insyn och
information vilket räknas upp här också.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Det behövs inte politiskt understöd för den här framställningen
för vi är mer eller mindre tvungna att genomföra och implementera de här
bestämmelserna. Det här är en följd av just den avreglering av energimarknaden som ligger betydligt längre tillbaka i tiden.
Att separera stamägare och distributions- eller leverantörsföretag är en
förutsättning för att få den här marknaden att fungera. Det är en annan sak
att det inte fungerar. Jag kommer ihåg att när vi tog det första lagstiftningssteget på den här vägen så var det många som trodde att elpriserna skulle gå
ner, men det har ju gått precis tvärtom. Det är ju så med den här marknadsekonomin att den främjar oftast stordriftsföretag som blir väldigt dominerande på den internationella marknaden. Det kan vi inte göra så hemskt
mycket åt. Men de här energifrågorna är allmänt sett otroligt viktiga. Vi lever
i en tid där man absolut måste börja, inte bara tänka, utan ta fram alternativa
energiförsörjningsmodeller.
När det nu är tal om den här energikommissionen så tycker jag att det viktigaste en sådan kommission skulle ha att göra är att långsiktigt hitta alterna-
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tiva försörjningsenergikällor, att vi inte är så kraftigt beroende av olja och kol.
Att helt förlita sig på kärnkraft i framtiden kanske inte heller är något som
åtminstone alla medborgare tycker är det vi ska göra. Allra säkrast är det ju
om vi själva kan trygga den största delen av vår energiförsörjning. Det är en
väldigt fin utveckling som vi har haft inom vindkraften och den borde man
fortsätta, men den är inte helt säker så man måste skapa kompletterande
energiformer.
Den här energikommissionen ligger kanske lite utanför det här direkta
ämnet som vi idag har att debattera. Det verkar mest vara en ganska byråkratisk åtgärd som den här regeringen föreslår i stöd av vårt EU-medlemskap.
Det som man nog kan reflektera över är det här problemet med den ökade
byråkratiseringen av all verksamhet. Att vi ska ha en sådan här tillsynsmyndighet, eller i alla fall en tillsyn, det är väl helt klart. Jag undrar om ministern
har några alternativa förslag? Det var någon här i debatten som sade att man
måste ha en egen tillsynsmyndighet. Jag förstår att det då är en person, halvtidstjänst talas det här om, som ska sitta någonstans här i centralförvaltningen. Det är ganska hopplösa arbetsvillkor. Det krävs väl ändå en betydande utbildning för en sådan här uppgift. Det är inte bara att hitta någon som uppfyller kompetenskraven. Det är en halvtidstjänst och man ska arbeta väldigt
ensam. Det finns inte egentligen så mycket kompetens i huset. Hur ska vi
sköta sådana här frågor i framtiden på ett effektivt sätt? Om det gäller enbart
tillsynen över den här lagstiftningen så är det omöjligt att köpa den tillsynen
utifrån. Det finns nämligen ett annat problem och det är ju det här lilla samhället med dem som ska fungera som tillsynsmyndigheter. Man möter alltid
någon granne, kusin, syster eller bror eller någon annan som gör att den här
tillsynen kanske inte kan skötas på det professionella sätt som vi förväntar
oss. Det är ganska svårt att göra något åt det om vi har en person som är fast
anställd och som ska fungera enligt lagen. Kanske utskottet kan titta lite
närmare på det här med tillsynen och eventuellt har ministern några ytterligare synpunkter på det?
Socialdemokraterna ser gärna att energikommissionen kommer till, men
kanske det inte direkt är knutet till det här ärendet. I sin fråga från den 12
mars 2012 påpekade ltl Perämaa; ”det här uppdraget skulle vara att bevaka
konsumentprisutvecklingen för energi på Åland. Exempel på detta kan vara
gränsavgiften till Sverige vid kopplingspunkten av Sverige-kanalen och bevakandet av Ålands position då den nordiska elmarknaden ska öppnas för
konkurrens 2015.” Det är säkert en viktig uppgift, men jag undrar om det faktiskt behövs en kommission för den saken? Är det inte just det som är en tillsynsfråga?
Jag har tänkt mig att den där energikommissionen mera skulle ha ett politiskt, visionärt uppdrag att försöka se på Ålands energiförsörjning i hela sin
vidd och i ett längre perspektiv. Det är viktiga frågor. Det är bra om utskottet
har tid att fördjupa sig i några av de här frågorna.
Till slut ska jag försöka göra en övergång som talmannen kanske inte är så
förtjust i. Den här modellen för stamnätet och leverantörerna, att de ska skiljas åt, det är precis samma problematik som vi har inom radio och tv. Sådana
modeller ska vi inte ha som där, också den åtskillnaden borde ske. Det här är
en bra modell att följa. Tack, herr talman för tålamodet.
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Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag delar ltl Barbro Sundbacks oro för dessa små myndigheter
som vi mer eller mindre tvingas att skapa. Man kanske inte alltid riktigt
genuint känner att det finns ett behov av det, utan det finns en pålaga
från EU som säger att de ska finnas. En enpersonmyndighet är en väldigt svag myndighet därför att om personen är borta så ligger verksamhetens arbete nere. Däremot har säkert ledamoten noterat att vi inte i
detalj har beskrivit hur myndighetsarbetet kommer att utföras. Det beror på att vi fortsättningsvis ligger i process med det arbetet. Vi har valt
från landskapsregeringens sida att försöka snabba på den här processen
eftersom vi har ett motiverat yttrande som hänger över oss och lagframställningen borde ha varit implementerad den 3 mars detta år.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Ja, men det öppnar upp för utskottet att diskutera då
olika alternativ. Jag tycker att det var ett bra besked från ministerns
sida. Tack för det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Talman! Jag har i stort sett samma syn på den här frågan om energikommissionens uppgifter. Ser man på sidan 4 på de här uppräknade
uppgifterna så tar man ju i och med den här tillsynsmyndigheten bort de
uppgifter från energikommissionen som man inte kan säga handlar om
politik och visioner osv. Egentligen renodlar man den möjligheten också
att ha en energikommission som uttryckligen sysslar med sådant. Medan den här tillsynsmyndigheten då har tillsyn över övervägande frågor:
att analysera elmarknaden, informera kunder och stärka deras ställning,
se över avgifter osv. och även föreslå lagändringar och andra ändamålsenliga åtgärder. Där går ju kommissionens och myndighetens uppgifter
lite ihop. Där kan man ha ett samarbete.
Ltl Barbro Sundback, replik

För att fortsätta på den diskussionen så tycker inte jag att man ska tillsätta en energikommission om den nu ska bestå av politiker och sakkunniga, eller om det är en och samma person, för att följa upp sådana
här rent byråkratiska frågor. Det som gäller energiförsörjningen så ligger det politiska ansvaret på ministern. Där är ju konsumentpriset det
centrala. Inte kan man överföra det ansvaret på en kommission. Det är
ministern och den här tillsynsmyndigheten som har det ansvaret primärt. Men det finns ju en kontext, en mycket bredare fråga; hur ska vår
energiförsörjning se ut i framtiden?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Energikommission eller inte, och bevakning av konsumentpriser på det ena och det andra sättet, så oberoende av det så är det
en synnerligen viktig fråga. Konsumentpriserna steg från åren 2006-
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2007 från ungefär 10-11 cent per kilowattimme till att åren därefter ligga
på en nivå på 14-15, alltså procentuellt väldigt kraftigt. Det är en synnerligen väsentlig fråga både för den enskilde konsumenten och för företagen.
Landskapsregeringen säger i sitt regeringsprogram att man ska göra
en tillväxtsatsning. Man fokuserar på det också i tilläggsbudgeten, vilket
vi har berömt landskapsregeringen för. Tillväxten ligger väldigt mycket i
sådana grundläggande konkurrenssaker, såsom elpriset och energipriset
för företag och osv. Miljöaspekten som nämns här är också viktig, den
får gärna ingå, men man får ändå inte glömma bort vilken effekt energikostnaderna har i ett samhälle.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik.

Nej, det får man inte glömma bort. Jag tror inte heller att någon gör det.
Men vad ska den här kommissionen riktigt syssla med? Jag blev något
konfunderad när jag läste ltl Perämaas enkla fråga en gång till, som jag
nu av en tillfällighet faktiskt råkade ha i min mapp, men det var ju tur
den här gången. Jag tycker inte att man kan föra över ansvaret för konsumentpriserna på en kommission, den har ju inget tillsynsansvar, utan
det måste ju regeringen och ministern ha. Nu kommer det ju en tillsynsmyndighet som också kommer att kontinuerligt följa upp den frågan. Det är väl där vi kanske har olika åsikter. Sedan är vi överens om att
det är viktigt ur konkurrenssynvinkel och med tanke på tillväxten att
konsumentpriserna och elpriserna överhuvudtaget inte är höga.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Knappast kommer någon att frånta landskapsregeringen
det politiska ansvaret också i de här frågorna för att bevaka dem. Min
skriftliga fråga per februari det här året, vilket det torde ha varit, överensstämmer ganska väl med det som lagtinget sade i samband med garantidiskussionen till satsningen på Finlands-kabeln. Det var en väldig
fokusering på konsumentpriset just då.
Gällande omställning av energiformer, jag tror vi kommer att få leva
med det faktum att vi via kablar både till Sverige och till Finland kommer att ha basförsörjningen i den elektricitet som kommer via kablarna
oberoende av hur den produceras i vår omvärld, jämte vindkraften. Under decennier framöver kommer vi inte att kunna ställa om från elektricitet via kablarna eller vindkraft till något annat, så en väldigt stark fokusering tycker jag måste ligga på konsumentpriset; vad kommer elektriciteten att kosta?
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, givetvis är det så. Nu är frågan vem som ska bära det huvudsakliga
ansvaret för den uppföljningen? Om man läser den här framställningen
så läser åtminstone jag den så att det kommer att finnas en myndighet,
hur den nu ser ut, som kontinuerligt följer upp det här. Inte mig emot
om det sedan finns en kommission som vill diskutera det. En kommission är väl ändå tillsatt för ett speciellt uppdrag och under en viss be-
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stämd tid. Eller hade Ltl Perämaa kanske tänkt kommissionen som mer
permanent? Det återstår att se. Nu handlar egentligen inte den här
framställningen alls om den här kommissionen, men det är en viktig
diskussion. Eventuellt kan utskottet reda ut hur det här ska se ut.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ytterligare ordet? Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras
till finans- och näringsutskottet.
Remiss
3

Privat socialservice
Landskapsregeringens lagförslag (LF 14/2011-2012)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Diskussion.
Minister Carina Aaltonen

Tack, herr talman! Bästa lagtingsledamöter, idag ligger även ett lagförslag om
privat socialvård på era bord. Det här är inte ett nytt lagstiftningsområde. Sedan 2003 har vi haft en blankettlag som har reglerat privata socialservicetjänster. Den blankettlagen är numera upphävd och istället har man i riket
ersatt den gamla lagen med en helt ny lag om tillsyn över privat socialservice
och den lagen trädde ikraft den 1 oktober 2011.
Innehållsmässigt har den nya rikslagen en bättre struktur, ett bättre språk
och tydligare definitioner. Man vill tydligare klargöra definitionerna om privat socialservice, men också betona det ansvar som serviceproducenterna
själva har på kvalitén på servicen.
Dessutom klarläggs tillsynsmyndigheternas behörighet, samarbetet mellan
dem ska stärkas och det understryks att kommun också har en uppgift som
tillsynsmyndighet.
Lagen ska också se till och säkerställa att rätten till socialservice och god
kvalitet ges till de klienter som anlitar och erhåller privat socialservice.
Beträffande kvalitetssäkringen är planen för egenkontroll mycket viktig.
Det ger klienterna och de som köper tjänster en bättre trygghet, att verksamheten också i verkligheten motsvarar det som man har kommit överens om
och avtalat om, så att processerna, rutinerna och dokumenteringen, som
också krävs, faktiskt görs. Det finns också tydliga föreskrifter för planerna om
egenkontroll, de har getts ut av tillsyns- och tillståndsverket för social- och
hälsovården, Valvira. I föreskrifterna beskriver man hur man ger personal,
nyanställa, klienter och deras anhöriga delaktighet och bemötande och hur
lokalerna och patientsäkerheten ska beaktas. Man beskriver också serviceavtal, vård och serviceplaner och hur de ska följas upp. Här finns också föreskrifter om avvikelserapportering, dvs. att den privata sociala serviceproducenten själv kartlägger orsaker, t.ex. om det har uppstått en risksituation och
hur man förebygger att det uppstår sådana situationer på nytt.
En helt annan ny bestämmelse handlar om att klagomål som är äldre än
fem år inte längre ska undersökas.
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Den här lagen berör i dagsläget väldigt få privata serviceproducenter, eftersom det handlar endast om fyra verksamheter idag. Är man en privat socialserviceprocent som har verksamhet som är kortare än 24 timmar per dygn
så ska man anmäla verksamheten till kommun, som i sin tur lämnar in uppgifterna till landskapsregeringen. I dagsläget rör det endast fyra socialserviceproducenter.
Det finns också några avvikelser i den här lagen. Dels har vi egen speciallagstiftning, till exempel barnomsorgslagen och lagen om familjevård, men
det finns också andra lagar som handlar om bestämmelser som finns i lagarna om offentlig förvaltning. Beträffande administrationen uppskattar vi från
landskapsregeringen att det inte kommer att bli mer betydande kostnader för
kommunerna eftersom det handlar om så pass får serviceproducenter. De har
redan idag den här tillsynsskyldigheten.
Trots att det inte står i lagförslaget så försäkrar jag att det här har varit ute
på remiss i januari och februari både till alla kommuner och till de här fyra
socialserviceproducenterna. Dessutom har vi också fått in synpunkter från
Ålands kommunförbund. Det var ett förbiseende att inte notera detta i lagförslaget. Tack, herr talman.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Vi hade en remissbehandling av en av liberalernas motioner
som handlade om servicesedlar för samhällsservice. Då sade ministern
att man skulle återkomma hit till lagtinget också med en lagstiftning när
det gället det. I det här sammanhanget är det förstås inte aktuellt, men
ser ministern någon koppling till det? Det här med samhällsservice av
privatproducenter är ju väldigt problematiskt att hålla flytande. Man
borde få igång det här systemet så att man faktiskt också har en trygghet
i att samhället betalar. Då är det här med servicesedlar ett väldigt bra
system. Har ministern jobbat vidare och ser ministern någon koppling
utifrån den här lagstiftningsåtgärden som direkt pekar på privatproducenter?
Minister Carina Aaltonen, replik

Beträffande lagen om servicesedlar så finns den med i vårt lagstiftningsprogram. Det som hände nu i samband med den här blankettlagen över
privat socialservice är att det behovet finns för att täcka upp luckan i den
nuvarande lagstiftningen. Vi har överhuvudtaget inte diskuterat det i
samband med den här blankettlagstiftningen.
Det är klart att om vi nu får igång ett system med servicesedlar så är
det mycket möjligt att man kan använda dem i samband med köp av de
här tjänsterna. I dagsläget är det inte aktuellt att ta upp den frågan i
samband med den här lagstiftningen.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är lite synd därför att det är en del av problematiken att
hålla flytande de privatproducenter som vi har på Åland som producerar
privatservice för samhällsservicen. Då skulle just det här med servicesedlarna ändå falla väldigt väl. Jag tycker att det är väldigt synd att man
inte har tagit in den här biten i det här sammanhanget. Vi väntar med
stor spänning på det lagförslag som ska komma då.
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Minister Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Vi får vänta ännu ett tag på den lagframställningen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson

Herr talman! I det här förslaget till lagstiftning finns många förbättringar
som är bra att vi äntligen får gällande också här på Åland. De här förbättringarna tangerar en hel del av det jag sade i debatten förra veckan om den
förnyade lagstiftningen i riket om servicesedlar där man hänvisar till den här
nya lagen om privat socialservice.
Det här är positiva förändringar som genomförts utifrån de erfarenheter
man samlat på sig under flera år. Lagen säkerställer att rätten till service av
god kvalitet tillgodoses för de klienter som anlitar privat socialservice.
Jag är glad att det här förslaget kommer såhär snabbt efter debatten om
servicesedlar. Den här lagen också banar väg för servicesedlar då en hel del av
den oro som funnits berört just problematiken kring hur man säkerställer
kvaliteten hos serviceproducenter och klienternas rätt till service av god kvalitet.
Jag berättade också om en enkätundersökning i riket om servicesedlar, där
13 000 var tillfrågade, som visade på att invånarna vill påverka tjänsterna och
anser det viktigt att kunna välja fritt mellan olika serviceproducenter samt att
man ville utnyttja grannkommunernas tjänster och servicesedlar. Alltså, om
grannkommunen hade infört servicesedlar var man avundsjuk för att man
hört hur bra det är.
Den här förnyade lagen om privat socialservice tar till exempel fasta på att
producenten ska ha tillräckligt många anställda för att klara av servicen. Det
är bra, men är inte den allenarådande lösningen för god kvalitet. Ofta är personaldimensioneringen i fokus och många gånger det viktigaste för media
och vissa andra att lyfta fram. I media förekommer ibland en vulgärdebatt om
vi ska ha en decimal mer personaltäthet eller inte på våra serviceenheter.
Vissa använder en domedagsretorik som påminner om ”jack the ripper” genom att påstå att man skär hejdlöst i servicen för gamla och sjuka om man
ökar personaltätheten med en decimal mindre än vad andra vill. Naturligtvis
är inte verkligheten så enkel.
Det har gjorts många undersökningar om kvalitet i serviceproduktionen
och många forskningsrapporter har presenterats i ämnet. I till exempel en
alldeles färsk doktorsavhandling så utreddes delfaktorer för god livskvalitet
hos klienter i äldreomsorgen. En av slutsatserna var att personaldimensioneringen inte var den viktigaste faktorn för kundtillfredsställelse. Man kom
även fram till att de enheter som producerade god livskvalitet hade bland de
lägsta kostnaderna och lägsta personaldimensioneringen. Enligt en sakkunnig vid Finlands kommunförbund har samma sak konstaterats i andra produktivitets- och effektivitetsjämförelser.
Herr talman! Jag menar inte att vi ska ha den lägsta bemanningen här på
Åland och tror inte heller att det automatiskt ger den bästa servicen. Jag ville
visa på att en hög personaltäthet inte ensam är en garanti för hög kvalitet. Det
är mycket mer som påverkar det. Jag tror att en av de viktigaste faktorerna
för hög kvalitet är personalens trivsel och inställning. Rekrytering och ledar-

517

skap är därför viktiga pusselbitar för att få fungerande service till hög livskvalitet.
För att säkerställa kvaliteten hjälper den här lagstiftningen till men det behövs annat också som jag nämnt. Utöver det är också klientens ställning viktig och en del av det tas upp här, men här kan också ett valfrihetssystem
stärka klientens ställning ytterligare. Om valet av serviceproducent ges till de
anhöriga och klienterna själva istället för att tjänstemän och politiker bestämmer så stärker det klientens ställning och tvingar i förlängningen serviceproducenterna att leverera service av hög kvalitet.
Sammanfattningsvis vill jag säga att lagförslaget verkar bra men att det
behöver kompletteras i ett senare skede med valfrihetssystemlagstiftning för
att nå full potential. Det här är ett bra första steg i riktning mot att möjliggöra
helt flexibla lösningar inom till exempel omsorgen. Jag hoppas också att utskottet kan höra några privata serviceproducenter i den fortsatta behandlingen. Lycka till! Tack.
Christian Beijar, replik

Herr talman! Ledamot Petri Carlsson och jag är överens om att den här
lagen är viktig för den här så kallade kvalitetssäkringen. Man blir lite
grand betänksam när ledamot Carlsson då samtidigt påpekar att själva
personaldimensioneringen på olika omsorgsställen kanske inte egentligen har så stor betydelse.
Det är ändå viktigt och det har visat sig att personaldimensionering är
en av de viktigaste faktorerna för att man ska få en god vård och omsorg.
Därför tycker jag att ledamot Carlsson använder lite felaktiga metoder
när han påstår att man kan bevisa att låg personaldimensionering medför också lika bra vård och omsorg.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Alltså, jag delar den uppfattningen att det är viktigt
att vi har tillräckligt med personal. Det är helt klart. Jag ville påvisa att
det inte är den enda och den viktigaste aspekten på det, utan det finns
många andra faktorer.
Jag är åtminstone av den uppfattningen att en mycket viktig aspekt är
trivseln, samt att man har en bra verksamhet och att man har ett trevligt
kundbemötande. Ledarskap och trivsel är nyckelfaktorer. Jag tror också
att personaldimensioneringen spelar roll.
Jag påpekade också i mitt anförande att det var viktigt med att visa på
att det här inte handlade om att vi skulle ha den lägsta bemanningen.
Det finns många andra faktorer som också påverkar och det är inte en
decimal i personaltätheten som är det avgörande.
Ltl Christian Beijar, replik

Herr talman! Det har ändå visat sig att de så kallade vårdskandaler som
nu har varit runt i vårt närområde nog mycket har berott på att man har
haft för dålig personaldimensionering.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Jag tycker att det är märkligt att dra in vårdskandaler
i våra grannregioner- och länder i den här diskussionen. Det går inte
överhuvudtaget att jämföra dem med situationen på våra boenden.
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På De Gamlas Hem, Trobergshemmet, Gullåsen och alla de boenden
som vi har så har vi de högsta personaltätheterna i förhållande till de rekommendationer som finns. Vi har kanske 0,8-0,9 på många ställen.
Där man har haft de här vårdskandalerna så har personaltätheten varit
nere på 0,3-0,4.
Det går inte att jämföra överhuvudtaget, tycker jag. Det är en felaktig
jämförelse att dra in vårdskandalerna i den här diskussionen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Ledamoten pekar på att det är minst lika viktigt med personalens trivsel. Den är väldigt viktig för att få en bra verksamhet.
Samtidigt hänger personaltäthet och personalens trivsel ihop. Om
man är för få för att kunna tillfredsställa det behov man ser trivs man
inte på sin arbetsplats. Alltså, om man helt enkelt inte har tid för allt det
som behöver göras. Det är viktigt att vi försvarar och bevakar personaltätheten som ett mått på kvalitetssäkring.
Jag vill också peka på att det här med privata serviceproducenter är
ett gott komplement precis som ledamoten Carlsson säger.
Samtidigt har vi i vår grupp de senaste veckorna besökt två privata
socialproducenter. Båda vittnar att man har problem eftersom deras
tjänster inte handlas upp i tillräcklig utsträckning.

Ltl Petri Carlsson, replik

Jag delar den här uppfattningen att vi ska ha tillräckligt med personal.
Det jag vänder mig mot är att det ibland uppstår en vulgär debatt om
decimaler på personaltätheten när vi har de högsta nivåerna. Men jag
delar den uppfattningen att vi ska ha tillräckligt med personal osv. Det
tycker jag att jag har klargjort nu flera gånger.
Det som gäller servicesedlar och att våra privata serviceproducenter
har ett intresse av det här, så tror jag också på det här. Jag tror att ett
sådant här valfrihetssystem just skulle gynna de privatserviceproducenter som vi har. Det skulle säkert också få igång fler serviceproducenter.
Så jag delar den uppfattningen med vicetalman Eriksson.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är viktigt att vi alla från olika kommuner ser att det finns
goda alternativ och att vi också har med det i vårt beslutsfattande. Jag
vet till exempel att det finns ett nybyggt serviceboende i Mariehamns
stad. Detta kommer att ge svårigheter åt de privata alternativen. Det är
helt naturligt att kommunerna drar åt sitt håll, men under tiden försvinner en hel del av de här privata alternativen, vilket är synd. Därför
skulle vara väldigt viktigt att få igång servicesedelsystemet.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Att vi bygger ut äldreomsorgen i det offentliga har
varit nödvändigt. Det kommer att finnas ett mycket större behov också
framöver.
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Det behovet finns redan på grund av den demografiska utmaningen. Jag
tror inte att det på något sätt är bortkastat att gå in för det här med att få
igång servicesedelsystemet.
Vi behöver den privata produktionen för att komplettera den offentliga framöver. Det tror jag kommer att finnas både i stan och i andra
kommuner.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl John Hilander

Talman! Idag är det inte bara den offentliga sektorn som producerar socialvårdstjänster. Det är av största vikt att ett tydligt regelverk finns så att ett bra
samspel mellan de olika aktörerna ska fungera. Vi vet att ett modernt samhälle idag kräver olika valmöjligheter, men vi ska också komma ihåg att det är
av största vikt att trygga de rättigheter för alla olika klienter med olika behov.
Privata bolag ska tillika ha förutsättningar att nyetablera och därför måste
man se över vilka förutsättningarna är och vilka krav som ställs, vilka planer
som måste finnas, och vikten av egen kontroll.
För att trygga en långsiktigt hållbar service måste den privata sektorn
känna sig trygg för att våga satsa långsiktigt. Tack!
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Innan jag går in på själva sakfrågan om privat socialservice så
vill jag säga att jag tycker att det är en ganska knepig lagtext. Den är svåröverskådlig, speciellt paragraf 3 där man avgör de olika avvikelserna i tabellform.
Jag tror faktiskt att man från landskapsregeringen kanske har menat väl och
vill göra det överskådligt, med effekten enligt mitt förmenande har blivit totalt det motsatta. Jag har ingen minnesbild av att jag skulle ha sett den här
typen av lagtext förut. Man måste gå in rätt många olika lagstiftningar för att
få reda på vad som sist och slutligen gäller här på Åland när det gäller privat
socialservice.
Jag tänker mig att man ute i kommunerna kommer att bli lite konfunderade när man ska tillhandahålla eller upphandla de här tjänsterna. Jag tror
att privata företagare kommer att ha stora bekymmer. Det är möjligt att jag
inte är den lagklokaste i den här församlingen, men jag erkänner öppet att jag
hade svårigheter att försöka få något grepp om hur paragraf 3 hänger ihop.
Jag ska inte gå in mer på djupet på det i och med att jag sitter i social- och
miljöutskottet. Jag hoppas att vi där får en bra och ingående behandling av
den här problematiken, men låt mig nu säga att jag blev lite förvånad när jag
tog del av lagtexten.
När det gäller själva politikområdet med privat socialservice så tror jag
personligen att det är något som kommer att bli allt viktigare. Vi hörde nu i
presentationen att det i dagsläget berör fyra företagare här på Åland men jag
tror att det kommer att bli viktigare framöver. Det är en viktig lagstiftning.
Som sades i presentationen överensstämmer den nya rikslagen i sak i stort
sett helt och hållet med den gällande lagen.
Det jag undrar till regeringsbänken när det gäller den biten; vilka egna bedömningar har man gjort? Har man bedömt att man från regeringens sida vill
främja privat socialservice eller har man bedömt att man vill försvåra privat
socialservice? Jag hoppas att man valt alternativ ett, att främja. I sådana fall
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undrar jag vad man har gjort för egna bedömningar. Vad bedömer man behöver ändras för att vi ska få ytterligare fart på den här utvecklingen?
Det sägs också att det endast är socialservice som får säljas utan mervärdeskatt och därför vill man göra en tydligare avgränsning mellan socialservice
och allmän service. Jag förstår inte varför det skulle vara så men det finns säkert någon förklaring från regeringsbänkens sida. Jag lyckades inte få ihop
det när jag tittade i den här framställningen.
Den fråga jag hade här svarade ministern på så den ska jag inte gå in på.
Det tål kanske att upprepas att om det är 24 timmar service så krävs det landskapsregeringens tillstånd men är det under 24 timmar så behövs det inte
utan då är det tydligen en anmälan till kommunen som gäller. Det har jag
ingenting emot.
Det som sägs i detaljmotiveringen på sidan fyra kan också vara värt att
fundera på och eventuellt debattera lite runt. Det sägs så här ”lagtekniskt föreslås att avvikelser från tillämpning av rikslagstiftningen ska kunna göras
genom tydliga delegeringsbestämmelser så att landskapregeringen i vissa
fall kan besluta om sådana avvikelser i landskapsförordning” och det sägs
längre fram att ”det här är enbart avvikelser som kommer att få mindre betydelse för individen.” Det vore intressant att höra hur man har resonerat när
det gället avgränsning. Vad är det som kommer att få en mindre eller mera
betydelse för individen?
Som jag sade inledningsvis så ska vi inte gå in så mycket i djupet på framställningar som behandlas i utskottet, men i paragraf fyra i rikslagen när det
gäller verksamhetsbetingelser så står det så här: ”varje verksamhetsenhet
ska ha tillräckliga och ändamålsenliga lokaler och tillräcklig och ändamålsenlig utrustning, samt den personal som verksamheten förutsätter. Lokalerna ska alltid till sina sanitära och övriga förhållanden vara lämpliga för
den vård, fostran och övriga omsorg som tillhandahålls där”. Formuleringen är ju sund. Det är ingen detaljstyrning och det kan bli väldigt bra om sunt
förnuft får råda.
Däremot när det gäller personaltätheten som det var en liten ideologisk
debatt om så finns det mer detaljerad information men inte när det gäller lokaliteter. När det handlar om personaltäthet så lutar jag ganska långt emot
det som jag uppfattade att ledamoten Petri Carlsson sade. Det här är inte någon patentlösning, att ju mer personal det finns desto bättre fungerar vården.
Men givetvis är det också så som lagtingsman Beijer sade, att det måste finnas ett tillräckligt antal personal för att det ska fungera. Men det var inte det
som jag uppfattade att Carlsson sade. Han ville peka på att ska man få en god
vård så är det inte bara antalet personal som är avgörande. Den bilden delar
jag. Jag vet också att på många instanser och enheter där man de facto tillåts
ha för mycket personal blir det väldigt ofta problem, bekymmer och frustration. Kanske på grund av att man känner att vi är lite för många för de här arbetsuppgifterna vi har. Jag tror att båda parter kanske har rätt. Det gäller att
ha en välbalanserad personalstyrka för att det ska fungera på bästa sätt. Tack,
herr talman.
Minister Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Det kanske är ett nytt grepp att försöka visa upp avvikelserna i tabellform i två olika tabeller. Det är många olika lagar som vi
annars skulle behöva redogöra för och det här hade vi tänkt att skulle bli
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mer överskådligt. Annars kan man nere på sidan fyra läsa om vilka lagar
berörd av det här. Det är förvaltningslagen, arkiveringslegen, statistiklagen, barnskyddslagen, osv.
Sedan hade ledamot Eriksson en fråga om huruvida landskapsregeringen avser att främja privata serviceproducenter. Naturligtvis är inte
den här lagen någonting som försämrar. Den främjar och har som avsikt
att få de här socialserviceproducenterna att få en högre kvalitetssäkring
osv. Problemet är att Åland är ganska litet och många av de här klienterna som kräver specialvård- eller omsorg…
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! När det gäller det sista så är det förstås sant, det håller jag
med om. Jag uppfattar att man från regeringens sida gärna vill främja
de privata alternativen. Mot den bakgrunden så kvarstår lite min fråga:
vilka egna värderingar gjorde man för att man ytterligare skulle kunna
främja privata alternativ?
När det gäller paragraf 3 så hoppas jag att den värderade ministern
noterat att jag hade en ganska ödmjuk inställning. Jag tror mig förstå att
man vill göra det här mer överskådligt men åtminstone i min värld blir
effekten den motsatta. Det blir väldigt rörigt att hålla reda på att vad paragraf 3 sist och slutligen säger angående avvikelser.
Jag tycker att själva lagtexten bör vara ganska klar. Det här kan man
säkert se på olika sätt, men för mig var det ett nytt grepp som inte riktigt
föll på läppen.
Minister Carina Aaltonen, replik

En av de frågor som också ledamot Eriksson hade var just att när krävs
landskapets tillstånd? Det är när man producerar service som är över 24
timmar, alltså dygnet runt. Om det inte är i egen eller kommunal regi,
då behövs det inget tillstånd från landskapsregeringen.
Vi har inte aktivt tagit ställning till hur vi ska främja privata serviceproducenter. I den här lagstiftningen har vi försökt tillförsäkra att täppa till
den här luckan i lagstiftningen och göra det rättssäkert både för klienter
och för serviceproducenter genom att vi har en ny uppdaterad lag.
Ltl Anders Eriksson, replik

Bra att lagstiftningen är i skick. Jag kan tänka mig att det kanske inom
landskapsregeringen finns en ideologisk spännvidd. Vill man faktiskt
främja privata serviceproducenter eller vill man omedvetet försvåra för
dem? Jag kan tänka mig att det eventuellt kan vara på det sättet och det
får vi säkert höra senare om det blir en ideologisk debatt.
Jag hör till dem som tror att det är viktigt att man får privata alternativ
att fungera på bästa sätt med tanke på vår samhällsekonomi och den
alltmer åldrande befolkningen.
Jag tycker att man borde från landskapsregeringens sida mer aktivt
ha tagit ställning till hur vi ytterligare kan hjälpa till utöver rikslagstiftningen. Det har man synbarligen inte gjort, och det är synd.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl John Hilander, replik

Herr, talman! Ledamot Eriksson värnar som vanligt om företagarna.
Specifikt om de krav som gäller för dessa och det är ju något som utskottet ska titta på. Både ledamot Eriksson och jag sitter där så det ska bli en
intressant debatt där. Ledamot Eriksson nämner också hur man ska få
fart på utvecklingen av den privata sektorn. Även det ska bli en intressant diskussion.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det blir säkert intressant.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, herr talman! Jag ska anlägga fyra synpunkter på detta lagförslag avseende lagstiftningstekniken, beredning, servicesedlar och enskildheter i själva
lagförslaget.
Jag börjar med att konstatera att mellan den tid då den blankettlag som nu
föreslås upphävd, alltså den från 1996, och den som nu föreslås transponerad
in i vår lagstiftning från 2011, har rätten till social trygghet i rättsordningen
för Åland via Finland enligt grundlagen kapitel 2 blivit garanterad grundläggande rättighet i vårt rättsystem. Det är ganska viktigt att notera att denna
sociala rättighet numera är tryggad i grundlag. Detta skedde år 2000. Grunden är formulerad i paragraf 19 grundlagen: ”till denna del sålunda det allmänna skall, enligt vad som närmare bestäms genom lag, tillförsäkra var
och en tillräckliga social, hälsovårds- och sjukvårdstjänster samt främja befolkningens hälsa. Det allmänna skall också stödja familjerna och andra
som svarar för omsorgen om barn så att de har möjligheter att trygga barnens välfärd och individuella uppväxt”. Jag nämner också det här sista därför att landskapsregeringen har i framställningen beaktat regelverket kring
barnets rätt korrekt.
Kravet på lag enligt grundlagen framträder i det vi nu har till behandling,
dvs. enskildas rättigheter ska regleras i lag. Därför är det korrekt att göra på
det här sättet. Det var basen.
Vad gäller tekniken, blankettlag eller någon annan lag så har vi tillämpat
blankettlagstekniken också på 1990-talet under den dåvarande rättsordningen. Vi har i den liberala lagtingsgruppen gått in för att stödja den här tekniken denna gång, dock med reservation för de faror som nu kommer att uppträda och som bland andra kollegan Anders Eriksson hänvisade till. Det vill
säga, utmärkande för vår rättsordning är att man i samma lagstiftning reglerar både administration och operativ verksamhet. Det gör man av en gammal
romersk-germansk tradition. Många gånger är det praktiskt och bra. Men just
när man tillämpar en blankettlagsteknik så stöter vi på problem. De som ska
administrera det som lagen säger underlyder normalt helt andra regler och
överväganden än de som ska komma i åtnjutande av de grundläggande rättigheter som ska levereras enligt denna lagstiftning. Alltså, naturligtvis vore
det ett idealt tillstånd att kunna skilja mellan administrativa förfaranden och
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operativa system i lagstiftning. Det skulle troligen leda till en alltför omfattande lagstiftningsproduktion. Därför har man av praktiska skäl gjort detta.
Här döljer sig också problemen som jag återkommer till.
Jag uppfattade inte riktigt hur ministern beskrev beredningen av denna
lag. Det framgår inte i texten och jag förstod att det lite hade glömts bort då
lagen skrevs. Vi har åtminstone fyra producenter av privata sociala tjänster i
landskapet. Det framgår inte här huruvida de har beretts tillfälle att bli hörda,
om inte så ser jag det nog som helt nödvändigt att den möjligheten bereds
dem eller de viktigaste av dem under utskottsbehandlingen. Vi har gått in för
den principen att de som berörs av en lagstiftning bör rimligtvis kunna påverka innehållet i den.
Vad gäller sedan den andra sidan av så att säga lagförslagets operativa del,
dvs. konsumenterna, så ska ju vi företräda dem här. Naturligtvis hindrar
ingenting utskotten att försöka ringa in vad gäller dem som ska begagna sig
av det som lagstiftningen skulle trygga, dvs. vi alla så småningom. Fram till
det ska vi företräda Ålands folk här i Ålands lagting.
Men just producenterna vore mycket viktiga att höra. Nu menar jag inte
kommunerna. Kommunerna ansvarar för att tillgången till tjänster tryggas.
Lagstiftningen medger att produktionen sköts av andra än kommunerna, då
är det nog väldigt bra om utskottet kan höra dem det gäller.
Det leder mig, herr talman, till den tredje iakttagelsen. Det är möjligheten
att öka valfriheten med servicesedlar som vi hörde om i en motion. Jag delar
helt kollegan Petri Carlssons syn på det hela. Det är klokt att vi vänjer oss vid
tänkandet att en servicesedel inte bara är ett betalningsmedel utan det är
framför allt ett medel för att öka valfriheten i omsorgen. Därför var ministerns besked om att lagstiftningen om servicesedlar antagligen får vänta
till sig i någon mån nedslående. Jag föreslår därför också att utskottet under
hörande eventuellt kunde väga in den här aspekten.
Lagstiftningen om servicesedlar är inte komplicerad, den är skäligen enkel.
Den lagstiftning som jag känner bäst till består av mindre än 15 paragrafer.
Den är i sig inte svår att varken producera eller administrera som jag ser det.
Jag ber utskottet att överväga var i systemet det projektet kommer. Det är
förutsatt i både handlingsprogram och den aktuella tilläggsbudgeten.
Till lagtekniken för det fjärde, herr talman. Paragraferna tre och fyra läser
jag tillsammans. Paragraf tre är också enligt mitt sätt att se ovanlig. Likt kollegan Anders Eriksson har jag inte riktigt någonstans stött på den här tekniken av att skriva paragrafer. I paragrafernas motiveringar kan man naturligtvis påträffa tabeller av olika jämförande karaktär. Att man i en paragraf som
har en norm säga att så här är det, dvs. att en hänvisning här mellan två olika
rättsystem utgör en norm, så det kan vara ganska svårt att då veta vilken
norm som är gällande. Så är det och det här är naturligtvis en följd av blankettlagstekniken.
Det är antagligen för sent att nu filosofera huruvida man enligt självstyrelselagen 19 § 3 mom., dvs. för att vinna överskådlighet och enhetlighet, kunde
ha tagit in de här paragraferna till vilka man hänvisar i rikslagstiftningen. Det
är ingalunda förbjudet att göra på det sättet. Man kan åtminstone i motiveringen till paragrafen i någon mån upplysa om vad dessa riksparagrafer innehåller och vad består de avvikelser som följer av tillämpningen av 3 §.
Man kan kanske säga att 3 § huvudsakligen ska användas av dem som administrerar systemet och att de som använder systemets tjänster inte berörs
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av den. Det kan man inte vara säker på. Det beror mycket på den aktuella situationen som man befinner sig. Här skulle jag också vilja att utskottet fördjupar sig i både den här typen av lagteknik och det lagtekniska innehållet i
de två tabeller som finns i 3 §.
När vi vänder blad och går till 4 § blir diskrepansen brutal. ”I beslut som
har fattats med stöd av denna lag kan ändring sökas genom besvär i enlighet med bestämmelserna i 25 § i självstyrelselagen, om inte rätten till besvär är begränsad enligt lag.” Hur ska en mottagare av en sådan här socialservicetjänst kunna veta det? Huruvida besvärsförbud gäller eller inte?
Mot det kan man invända att överklagbara beslut ska åtföljas av besvärsanvisning men vi vet att det långt ifrån är regel att så sker i praktiken. Besvärsanvisning ges om man begär det. I vissa fall ges det automatiskt. Det kan
vara svårt att få en balans mellan 3 § och 4 §. 3 § innehåller dessa tabeller
som upplyser administratören om vad som gäller, medan kunden i 4 § förhoppningsvis får leta själv om han eller hon lyckas med det. 4 § borde åtminstone få ett tillägg som, efter kommatecken, fortsätter på sista raden ”om
inte rätten till besvär är begränsad enligt lag, vilket ska framgå av beslutet”.
Ett minimum för att uppfylla förvaltningslagstiftningens krav på god förvaltning är nog att om man avser att ett beslut åtföljs av ett förbud att söka
ändring så bör det framgå av beslutet, och omvänt. Om ett beslut är överklagbart så ska till beslutet fogas besvärsanvisning.
Att lämna det så här öppet representeras inte den rätt till god förvaltning
som också numera är en grundläggande rättighet. Talman, det här var mina
önskemål inför utskottsbehandlingen.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, herr talman! Jag försökte säga i mitt anförande att samtliga kommuner har fått det här lagförslaget på remiss. Remisstiden var mellan
den 9 januari och 20 februari. Sju kommuner har svarat. Samtliga fyra
serviceproducenter har också fått lagförslaget tillsänt under samma tid.
Ingen har kommit med några skriftliga brev tillbaka på det här. Dessutom har också Ålands kommunförbund ytterligare kommit med åsikter.
Jag har full respekt för ledamot Gunnar Janssons åsikter beträffande
den här lagstiftningstekniken och speciellt då i 4 §. Kan utskottet
komma med förtydliganden och förbättringar så är det välkommet.
Tack.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Det är bra att vi håller oss till själva ärendet, som ju inte handlar om att främja privat sociala produktionsbolag. Det handlar inte om de här
sedlarna och allt möjligt annat som folk har pratat om här för att man antagligen vill främja en utveckling av alltmer privata alternativ. Det får man gärna
göra.
Den här lagen handlar om en enda sak: det är att trygga kvaliteten i den
privata produktionen av sociala tjänster. Det är ett resultat. Den är en byråkratisering av hela den här förvaltningen av att kontrollera, inspektera, begära in tillstånd, när vi då ska ha sociala alternativ. Det är fullt möjligt.
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Alla som vill kan starta privata alternativ. Nu är det inte så att det är någon
större rusning på marknaden. Det finns många skäl till det. Att man i större
städer där behoven är stora har satsat på det här har haft förödande följder i
äldreomsorg framför allt, men kanske också inom andra branscher. Speciellt
där man ska ta hand om ungdomar som har svårigheter har det blivit mycket
business.
De som påstår att personaltätheten skulle vara av underordnad betydelse
vet inte riktigt vad de talar om. Utan det som de äldre har behov av hela tiden
är tillräckligt med personal. Också inom våra kommunala instanser så klagar
man på att det inte finns tillräckligt med personal. Också de anhöriga klagar
på detta. Sedan kan man tycka allt möjligt.
Den här lagstiftningen visar att de här privata alternativen som ska vara så
billiga och bra kostar samhället och skattebetalarna i andra sammanhang.
Bland annat i hela den här hanteringen. Jag önskar att ledamöterna tittar på
bilaga 3. Om man ska starta ett privata socialt servicebolag, kanske sälja
tjänster till äldre, att man går ut och handlar och hjälper till. Vad ska man då
göra?
Man ska bilda ett bolag. Man ska ha en kopia av bolagsordningen, bolagsavtalet eller sammanslutningens stadgar eller annan motsvarande utredning.
Man ska också ha handelsregistersutdrag eller kopia av näringsanmälan, intyg över självförsörjning och intyg över utmätningsregistret. Verksamhetsplan, planritning och dispositionsplan över de utrymmen som används för
verksamheten. Räddningsplan och utredning, osv. Räddningsmyndigheten,
hälsoskyddsmyndigheten.
Det blir inte mindre byråkratiskt fast man är en privat serviceproducent.
Det blir inte billigare. Man måste uppfylla samma kriterier som den offentligt
producerade socialservicen. Sen ska det vara inspektörer och tillsynsmyndighet. Det blir igen samma karusell med ytterligare byråkrati. Den där drömmen om att bara det är privat så blir det billigt och bra. Den är nog en av de
största myterna som man har spridit runt sig de här senaste decennierna i
den här branschen.
Titta på de verksamheter som vi har. Det finns ett jättebehov av service till
äldre. Det finns en marknad. Var är företagarna? – Det är ingen bra business,
sade årets feminist. Kvinnor, det är ingen bra business. Det är inte många
kvinnor som står här och talar om hur bra de här alternativen är. Det är underligt nog många män som tycker att det här skulle vara en jättebra affär.
Sätt igång och jobba med social service till äldre. Då får ni se hur lätt tjänade
pengar det är. Byråkratifritt är det minsann inte. Det här är en följd av den
där enkla drömmen att är det privat så blir det billigt och bra. Det stämmer
lång ifrån hur verkligheten ser ut.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Det var ett initierat anförande men till största delen är
min bedömning att det inte på något vis återkopplar till den lagframställning som nu ligger på bordet. Det som vi diskuterar i den här lagframställningen är att trygga rätten till social service med god kvalitet.
Det är det som är det viktiga.
När vi har privata aktörer på marknaden att vi också har ett kontrollsystem som ser till att de verkar på etiska och goda grunder.
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Jag tycker inte att det känns att jag vill gå i replik och diskutera
huruvida vi ska privatisera mer eller inte. Det finns inte i den här framställningen. Det är inte det som vi för fram.
Vi för fram istället ökad kontroll av de privata som verkar i den sociala sektorn. Som det är i dagsläget så är det helt galet. Vi har en intensifierad kontroll, vi har bättre kontroll på kor och får i dagsläget via EUdirektiv än vad vi har på privata serviceproducenter.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag inledde också mitt anförande med att den här lagen inte handlar om
främjandet av utveckling av privatproduktion av sociala servicetjänster.
Däremot är det en följd av drömmen att privat är billigt. Då behövs det
ingen byråkrati.
Jag säger att skattebetalarna får betala för det här i en annan form.
Det är en insyn som vi har i kommunen där allt det här sköts. Man ska
ta med alla kostnader, som det brukar sägas. Men det gör man inte. Och
ändå, har vi enorma skandaler i Finland och Sverige där lagstiftningen
säkert är minst lika bra som här.
Jag är för den här lagstiftningen, tycker det är helt okej om folk vill
starta privata bolag. Men det är inte billigt eller lättförtjänta pengar.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! I den här lagframställningen så förs överhuvudtaget inget resonemang huruvida det är kostnadseffektivt att bedriva privata tjänster
inom hälso- och sjukvården eller om det inte är det.
Vad vi tar fasta på i den här framställningen är att vi ska få ett regelverk som behandlar den kommunala verksamheten, landskapets verksamhet och den privata verksamheten ungefär jämbördigt. Det är vi försöker säkerställa här igenom är att vi har ett likartat kontrollsystem.
Inte finns det någon garanti att man får den bästa vården bara för att det
står kommunalt anställd i pannan.
Ltl Barbro Sundback, replik

Nej, det finns det inte i det senare fallet. Men det finns någon som har
ett direkt politiskt ansvar och vars uppgift inte är att tjäna pengar på
gamla och sjuka.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ledamot Sundback börjar med att säga det inte berör
den privata vården och i tidigare replik var det samma sak. Ledamoten
Sundback fortsatte undrade varför det inte finns någon som startar företag inom den privata sektorn för man inte kan tjäna pengar.
Man kan ställa sig frågan vad det beror på. Är det vi som har krånglat
till lagstiftningen så att det inte finns intresse att starta privata bolag?
Det finns ingen möjlighet att tjäna pengar i den branschen. Kvinnor är
kloka, de går inte i den här branschen för att starta företag.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag håller med om det sista.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är som lagtingsledamot Barbro Sundback säger viktigt att
vi har en relevant och modern lagstiftning när det gäller privat social
verksamhet. Det är faktiskt så att vi tillsynar den privata socialvården
och hälso-och sjukvården mycket noggrannare. Det är en nagelfars på
ett helt annat sätt än den kommunala. Där skulle vi behöva förstärka resurserna. Sedan vill jag säga att från liberalernas linje handlar det här
inte om en våt ideologisk dröm utan det är pragmatism. Vi ser att det
finns ett jättestort behov. Det finns faktiskt en tredje sektor som producerar privata tjänster, till exempel folkhälsan med sitt dagcenter och sitt
demensboende. Dessa är faktiskt ganska billiga i sammanhanget.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det handlar om det som vi egentligen inte skulle prata om. Jag kan säga
att i det kommunala finns det ett direkt politiskt ansvar för verksamheterna. Det finns tjänstemän som bär ett tjänsteansvar. Det finns media
som reagerar väldigt snabbt, det blir ofta kritik av brukarna. På samma
sätt fungerar inte den här kontrollen av privat service. Nu har vi ingen
sådan av betydelse på Åland, men exemplen utanför Åland avskräcker ju
verkligen. Det centrala är att det ligger inte i några pengar i det. Speciellt
inte på Åland, där vi har så små enheter som det blir väldigt tungt att
sköta för så lite pengar.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Visst är det så. Men de här skräckhistorierna kommer från
kommunala boenden och landstingsboenden i Sverige. Där är det
centralt, där håller jag med lagtingsledamot Barbro Sundback. Det
handlar om personaldimensionering i stor utsträckning.
När det gäller att upphandla tjänster inom det sociala, barnomsorg,
äldreomsorg, så är kommunernas ovana ett stort problem. Det är svårt
att göra upphandlingar. Där tror jag att kommunerna kommer att blir
bättre, men det är politiker som gör den upphandlingen också. Det är
extremt viktigt att man har reda på det man gör.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Ett alldeles kort inlägg. Jag kunde inte ta det i en replik, det blev fel
replikväxling. Det finns ingen som försöker förhindra att man skulle kunna
slå igång privata äldreboenden på Åland. Daghem eller tandläkarstationer
kan också startas.
Ett bekymmer är kommunerna. Man är för dåliga på att upphandla. Det
finns privata alternativ, men kommunerna är jättedåliga på att upphandla.
Man understöder inte de här privata alternativen som finns. De få privata
som finns inom sociala sektorn håller väldigt hög kvalitet, men de har inga
kunder.
Till exempel dagcentret i Folkhälsan är en fantastisk verksamhet där man
kan få avlastning om man har en dement make eller maka. Det är nästan bara
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Mariehamn som köper tjänster av dem. Vi vet att det finns ett behov. Problemet ligger inte hos landskapsregeringen, utan det ligger hos kommunerna.
Det är min uppfattning.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Ansvaret ligger hos kommunerna. Man köper tjänster
om man har ett behov av det, men däremot har vi ett större behov som
vi måste se till att trygga i de Gamlas hem. Kommunerna måste se till att
vi har en verksamhet som vi har dygnet runt. Denna verksamhet är mer
anpassad till kommunerna.
Nog köper kommunerna också själva dagverksamheten från Folkhälsan. Man kan säga att kommunerna är dåliga men man måste se var
kommunernas behov ligger, just inom demensvården. Nog försöker
kommunerna göra sitt bästa där också och se till den enskilde klientens
behov. Först och främst måste vi trygga kommunernas tillgång till service. Där har vi samarbete med de Gamlas hem och demensavdelningen
för att få service dygnet runt.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ett bekymmer är att behoven ser så otroligt olika ut. Visst behövs det demensboende som är dygnet runt. Men det behövs också avlastning för den stora skaran närstående vårdare som har en dement
anhörig.
Där är första steget dagverksamhet. Att man kan få avlastning ett par
dagar i veckan för att kunna göra egna ärenden och få lite egen tid. Där
är min uppfattning att man ute i kommunerna är ganska dåliga på att se
det här behovet som närstående vårdarna har. Det handlar om ekonomiska realiteter där också, men det skulle vara så otroligt smart att ligga
lite steget före. Närstående vårdarna gör en enorm insats för hela det
åländska samhället. De har en enorm omsorgsbörda.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Eftersom ledamot Sjögren tidigare var minister så har
ledamoten kanske mer siffror på det här. Hur många från landsbygden
har blivit nekade det här? Jag har suttit i socialnämnden sedan 2003
och har inte nekat en enda. Vi har sett möjligheten med att ge avlastning
och använda det här. Däremot har vi kanske inte så många dementa
inom vår kommun. Hur många har Mariehamns stad beviljat, hur
mycket är det på landsbygden? Om ledamot Sjögren säger att det inte är
kommunerna som är bra på det här så behöves väl också fakta. Man kan
inte bara dra till med något och sätta det igen på landsbygdskommunerna.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag försöker ha en konstruktiv dialog. Lagtingsledamot Winés
inställning är lite tråkig. Jag ska ge lagtingsledamot Winé alldeles färska
fakta. På Folkhälsans dagcenter finns idag nio Mariehamnare. De får
alla avlastning tre gånger i veckan. Jag tror det finns tre stycken från
andra kommuner: ingen från Jomala, men någon från Lemland och
kanske någon från Finström. Om man tar befolkningen som finns i
Hammarland, Finström, Jomala och i Lemland, också i Sund, så skulle
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det ju finnas ett alldeles enormt tryck på den här dagverksamheten. Man
har försökt marknadsföra den ute i kommunerna men man får ett
ganska svalt mottagande. Det handlar om pengar, så är det.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Eftersom den här debatten tillåts vill också jag ge ett bidrag i den
här diskussionen. Jag håller långt med det som ledamot Katrin Sjögren sade i
sitt anförande, men det finns också en annan problematik som hör till den
diskussionen. Detta handlar särskild om de dementa personerna. Även om
man vet att man har möjlighet enligt lag att få avlastning fem dagar i månaden, så är det inte många som utnyttjar den. Man inte har hjärta att lämna
ifrån sig den här anhöriga. Man vet att han eller hon får det ännu jobbigare
på ett för den personen okänt ställe.
Det finns en human bit i det där som kanske gör att det inte är så lätt att
man skriver en lag och så fungerar det på det sättet.
Vad beträffar att platserna i Mariehamn, kunde man alltså fylla de här
platserna med sådana som andra kommunerna betalar för. De allra flesta
kommunerna har den här resursen i sina egna hemkommuner. Man har de
här avlastningsplatserna och de används i första hand eftersom det finns en
kostnad som ligger hela tiden i kommunen vad beträffar dem. Det blir naturligtvis dyrare om man sedan ska köpa samma tjänst från en annan kommun.
Så det kan vara en förklaring.
I den bästa av världar skulle det vara bra om det skulle ploppa upp en
massa företag inom den här servicebranschen. Jag har själv drivit ett sådant i
sju år och jag vet att det inte är någon guldgruva. Så till den delen kan jag
hålla med lagtingsledamot Barbro Sundback. Att säga varför startar man
inte? Visst finns det möjlighet att jobba flexibelt. Man kan göra på många
olika sätt. Arbetstiderna kan man lägga. Det finns ett engagemang, i ett dagis
kan man ha det mer som ett kollektiv. Men man blir absolut inte rik på det,
tvärtom. Det går mycket, mycket mer tid åt. När man ska göra investeringar
inget intresse hos någon, vare sig kommun eller landskapsregering, att gå in
och stöda sådana här företag. Skruvar och muttrar, det går hem, men inte
mjukvaran. Tack!
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag är jätteglad att ministern tar upp hela komplexiteten i det här ärendet. Den här debatten har verkligen visat för oss att hur
den här aktuell privata socialservicen är och vilka stora dimensioner den
har. Och vilken betydelse den kommer att få i framtiden. Jag är tacksam
för det här anförandet. Tack!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Vi pratar lite om två olika saker. Vi pratar om avlastning dygnet
runt som en helt annan sak än just den här dagverksamheten. Jag tror
att dagverksamheten har enorm potential. Närstående vårdare skulle
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också orka längre. De får tre eller två dagar i veckan där de kan göra
ärenden och ha lite tid för sig själv.
Det är en helt annan sak att ha avlastning dygnet. Jag tror att det här är
en upplysningsfråga när det gäller närstående vårdarna. De borde bli
upplysta om sina rättigheter och möjligheter.
En sak som minister Lindholm har alla möjligheter nu när EUprogrammet ska göras. Där kommer jag att bevaka med ett argusöga att
man ser till att det också finns möjligheter för investeringsstöd också för
serviceföretag ifall man tänker ha investeringsstöden kvar.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det är bra att det finns ögon som kontrollerar. Jag hoppas att vi
ska kunna prestera också det som man önskar från oppositionens sida.
Jag kommer också att hålla ett vakande öga på det. Jag har ett alldeles
eget intresse. Även om jag inte driver det här längre så vet jag vad det
betyder.
Jag tror inte att det är hela sanningen som ledamot Katrin Sjögren
sade i början av sin replikväxling. Det är inte så enkelt att det bara gäller
den här dagverksamheten. Alltså, därför går inte till exempel Folkhälsans den dagverksamhet bra. Man har dagverksamhet i de olika kommunerna. Det finns platser och man har möjlighet att komma till det
kommunala omsorgsboendet för att vara där några timmar. Där kan
man äta och ta del av olika aktiviteter. Sedan kan man åka hem till natten igen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag noterar att debatten har blivit lite friare. Jag är väl
delvis lite medskyldig även om jag tycker att mitt anförande kopplade
till lagförslaget.
Ministern nämner att man inte vill lämna den anhöriga hemma själv i
samband med avlastning. Jag tror att det privata skulle kunna komma
och göra en insats i sådana här situationer. Jag vet att man på andra
ställen haft en buss där man kunnat övernatta utanför sitt eget hem. Sedan har någon har kommit och hjälpt till. Det finns många sådana flexibla lösningar som den privata sektorn kanske kunde bidra med. På så
sätt skulle avlastningsrättigheten utnyttjas mer.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag tror att man använder sig av den privata sektorn. Då är det
någon anhörig som kommer hem. Man åker kanske iväg bort för att
träffa barn och barnbarn. Lämnar man sin make eller maka hemma så
kommer det någon syster eller bror hem istället därför att den miljön är
känd.
Jag tycker att vi ska vara flexibla och öppna för alla lösningar som
finns. Framför allt ska vi stöda de företag som faktiskt försöker. Vi som
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också är kommunalare ska vara beredda att köpa de tjänster som finns
om någon klient är intresserad av att använda sig av den servicen.

Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Remiss
4

Ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning
Vtm Viveka Erikssons m.fl. lagmotion (LM 1/2011-2012)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Diskussion.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Under ett par årtionden har lagtinget diskuterat reformering av
gymnasialstadiet. På 90-talet talade vi om en utbildning efter grundskolan.
Det gjordes två olika rapporter som åkte i papperskorgen. Så småningom
kom ändå en lag, kanske 1998. Jag råkade faktiskt sitta i kulturutskottet och
var med och behandlade den i lagtinget. Det blev lagen om utbildning efter
grundskolan.
Redan i det sammanhanget talade vi mycket om behovet av att ytterligare
få ihop de olika skolorna, att få en samordning mellan gymnasialstadieskolorna. Det ledde sedermera till att man gjorde flera utredningar. En del lades
åt sidan. Särskilt den här Struktur-07 var väldigt omdebatterad och omdiskuterad. Den hamnade också i papperskorgen.
Under den tid som jag ledde landskapsregeringen tog man slutligt fram
landskapslag om gymnasieutbildning. Delvis hade den en grund i Struktur07. En orsak att Struktur- 07 föll var att lagtinget var djupt oenigt om att alla
skolor skulle sättas ihop till en enda utbildningslinje. Alltså, gymnasiet och de
här yrkesutbildningslinjerna. Lagtinget kunde inte acceptera detta och därför
föll det här lagförslaget. Jag tror till och med att det drogs tillbaka av då sittande landskapsregering.
Det fanns också flera frågetecken. Från liberalernas sida talade vi starkt för
att det här inte enbart fick bli en förvaltningsreform där man flyttar klossar.
Det här är en utbildningsorganisation där innehållet är det avgörande och det
viktiga. Vi ville inte att man skulle mosa ihop allting så att innehållet skulle
bli lidande.
Vi var också väldigt frågande till det här med sjöfartsutbildningen. Vi
skulle ha velat att sjöfartsutbildningen skulle ha varit på sidan om hela den
här gymnasieskolan. Den skulle ha haft en egen profil helt och hållet från
grunden ända upp till högskolenivå. Det här böjde vi oss för sen senare när
den här landskapslagen om gymnasieutbildning togs fram. Ganska länge förespråkade vi det med sjöfartsutbildningen. Till den delen hoppas jag att arbetet med ett samordningsarbete med sjöfartsutbildningen går vidare. Det inleddes under vår tid och var ganska långt framkommet. Jag hoppas verkligen
att landskapsregeringen nu jobbar vidare med det.
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Innehållet i utbildningen är viktigt. Det har varit liberalernas linje och så
var det också när vi bearbetade den nya gymnasieutbildningslagen. Vi hade
en viss riktning som vi förde över till lagtinget. En framställning som regeringspartierna hade enats om.
Dessvärre ändrade kulturutskottet den här lagen på flera punkter. Dessutom blev det också en omröstning i kulturutskottet där liberalerna blev ensamma trots att vi satt i regeringsställning. Vi tyckte att man fortsättningsvis
skulle ha en flat organisation. Man skulle inte ha en styrelse utan en direktion. Rektorerna skulle ha en mer företrädande roll i organisationen. Kulturutskottet och lagtinget valde en mer hierarkisk organisation. Man lyfte upp
förvaltningschefen som den föredragande och den som skulle vara högsta
chefen. Det har vi böjt oss för.
Resultatet av det här blev att det blev en brist i organisationsstrukturen då
det gäller det pedagogiska innehållet. I gymnasiestyrelsen, såsom den är uppbyggd enligt lag, är den pedagogiska sakkunskapen inte företrädd. Det förra
lagtinget ändrade ursprungsförslaget att rektorerna skulle ha en föredragande rätt i styrelsen. Det betyder att rektorerna enligt lag inte har någon rätt
att sitta med vid styrelsemöten trots att de bär ansvaret för sina skolors utveckling.
Kulturutskottet gjorde också en sådan ändring att de studerande skulle beredas möjlighet att delta i styrelsemöten. Samma ändring gjordes inte för lärarna. Det är lärarna som besitter den pedagogiska kompetensen och som innehar sakkännedomen. De kan beredas plats vid styrelsernas sammanträde.
Slutresultatet blev att den pedagogiska sakkunskapen inte ska vara företrädd
vid styrelsernas sammanträde enligt lagen. Lärarna kan. Detta betyder att
rektorerna inte är med i det organ där de pedagogiska utgångspunkterna,
målsättningarna, faktiskt diskuteras. Trots att de ansvarar för den pedagogiska utvecklingen och för utvecklingsfrågorna.
I den styrelse som fattar de här besluten kan lärarna som har sakkännedom och pedagogisk kompetens medverka. Men detta är beroende av förvaltningschefens och styrelseordförandens goda minne. Rektorerna och lärarna
sitter med länge som ordföranden så väljer. Lagen tryggar inte att så ska vara
fallet. Det är det vi nu vill rätta till.
Vi tycker att det är viktigt att lärarna ska kunna delta vid styrelsens möten.
De ska kunna få föra fram sin sakkunskap och sin kunskap om de faktiska
förhållandena. Rektorerna, när det gäller sin egen skola, ha föredragningsrätt
vid styrelsens möte. Rektorn har det övergripande ansvaret för sin skola.
Jag tar som ett exempel frågan om handelsutbildningen som har varit aktuell i massmedia. Enligt massmedia att det här en fråga som är väldigt allvarlig och stor för en del av vår utbildning. Förvaltningschefen som är föredragande i styrelsen kan inte de här frågorna. Och hur skulle förvaltningschefen kunna alla detaljer? Det är självfallet till fördel för det beslutsfattande organet i gymnasieutbildning om man har sakkunskapen på plats.
Sedan vill jag ytterligare understryka att det fungerar bra så länge vi har en
förvaltningschef som har den kompetens som hon har. Hon har varit tidigare
rektor. Hon har en pedagogisk kompetens. Hon har hela sakkännedomen. Så
här länge fungerar det bra med att ha endast förvaltningschefen som föredragande.
Nästa förvaltningschef kan ha en helt annan kompetens och en helt annan
erfarenhet. Då försvinner den pedagogiska kompetensen också när man tittar
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till dem som har föredragningsrätt. Därför har vi i en lagmotion föreslagit att
lärarna ska, på samma sätt som de studerande, beredas möjlighet att delta i
styrelsesammanträden och att rektorer inom sina områden ska kunna vara
föredragande. Tack.
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Vad gäller sjöfartsutbildningen så pågår det mycket aktiviteter. Jag ser stora möjligheter till att man inom en ganska snar framtid
kommer att ha samordning där. Detta kommer att vara till gagn för både
utbildningen och framför allt för de studerande.
När det gäller den historiska tillbakablicken på hur lagförslaget kom
till så finns det behov av reflektioner kring det. När det gäller omröstningen i utskottet kring den här lagstiftningen så fanns det en sådan i
utskottet. Den handlade om en enda sak och det var vem som skulle utse
förvaltningschefen. I övrigt var utskottet helt enigt i hur man ville bygga
upp det här.
När det gäller lärarnas närvaro så är det inte ordförande som godkänner eller icke godkänner den, utan det är styrelsen i sin helhet.

Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Ministern minns en omröstning. Det fanns också många diskussioner i kulturutskottet. Liberalerna stod bakom en framställning där
det fanns en helt annan inriktning. Vi fick lov att böja oss för majoriteten.
Vi är fortfarande inte nöjda med slutresultatet. Slutresultatet, konsekvenserna av det beslut som lagtinget fattade, var det att den pedagogiska kompetensen inte finns företrädd i styrelsen. Det kan ändå inte ha
varit en direkt avsikt från lagtinget och kulturutskottet. Det måste ha
blivit en miss i och med att man ändrade inriktningen på hela det här
upplägget.
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag tycker det är lite märkligt att man säger att man då fick
böja sig i en fråga som man nu tycker är väldigt viktig. Ändå väljer man
att ta en omröstning i en fråga som man då tyckte var mindre viktig.
Min bild av diskussionerna i utskottet var att det fanns en hel del
olika åsikter från många olika håll. De diskussioner som fördes kring
huruvida styrelsen skulle heta styrelse och huruvida man skulle ha en
föredragande var enhälliga.
Jag tror vi kan gå tillbaka till de stenografiska protokollen för när det
här godkändes. Jag minns tydligt att diskussionerna handlade om vem
som skulle utse förvaltningschefen. Där hade vi våra stora diskussioner.
De gällde frågan om vem som skulle ha kontrollen över just det mandatet.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det var en stor diskussion om styrelsedirektionen och hela organisationen. Kulturutskottet valde att göra de här ändringarna.
Jag undrar om minister Ehn, som är ansvarig för utbildningsfrågorna, är nöjd med slutresultatet? Att vi idag har den situationen att vi
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har en styrelse som fattar beslut. Rektorerna, som har det övergripande
ansvaret, har egentligen ingen plats enligt lagen i styrelsesammanträdena.
Lärarna kan medverka, de studerande ska medverka. Liberalerna har
tittat på det här och vi är inte nöjda med det. Det var inte heller vår avsikt från början att det skulle bli så här. Jag tycker det gick snett i kulturutskottsbehandlingen. Vi får också ta åt oss för att vi inte tillräckligt
bevakade det.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Som lärare förstår jag resonemanget som kommer
från vicetalman Viveka Eriksson. Jag förstår att lärarkåren vill påverka
och få sin röst hörd. Jag hoppas innerligt att styrelsen lyssnar på vad lärarna har att säga. Nu har jag faktiskt de stenografiska protokollen med
mig. Enligt kulturutskottet skulle man efter två år göra en utvärdering
om hur den här lagen har utfallit. De diskussionerna fördes där då.
Jag hoppas att man inte omedelbart river sönder när man påbörjat ett
sådant här enormt förändringsarbete. Man bör ge det en chans och sedan tar man en diskussion. Visar det sig då att lärarna inte har blivit
hörda eller att det finns problem, då kan jag nog enas med vicetalman
Eriksson.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är bra att det blir en utvärdering. Vi kan redan nu se att det
finns en brist eftersom rektorerna enligt ursprungsförslaget var tänkta
att finnas med i styrelsen. De har ingen plats. De har hela det stora utvecklingsansvaret för sin del av utbildningen, men de har ingen plats i
styrelsen. Är inte det märkligt? Jag tycker att ledamoten Kemetter som
lärare faktiskt skulle kunna se att det blev lite märkligt. Det blev en
konstig snedfördelning där.
Jag är helt inne på att vi behöver titta på helheten i en utvärdering.
Det här är en åtgärd som redan har påtalats. Man är inte nöjd att det
blev så här. Det har påtalats från lärarhåll redan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carita Nylund, replik

Tack, fru talman! Jag är nybörjare på att läsa lagar, men jag undrar om
inte gör ett problem av något som inte är ett problem? I paragraf 54 står
det att styrelsen kan bereda möjlighet till andra personalgrupper att
delta i mötena. Där ingår rektorerna.
Är det så att någon rektor har blivit hindrad att delta i ett möte? Har
man inte fått ta del av ett möte? Då kan jag förstå att man vill ändra det
här nu, men annars ser jag ingen anledning till det.
Jag tror att man löst det här med god vilja. Lärarna deltar i mötena
med styrelsens goda vilja. Man kan lösa mycket med god vilja och
kanske vänta ut den här utredningen.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det kan inte vara så att vi lagstiftare vill att saker och ting ska
skötas på enskilda människors goda vilja. Det är lagen som ska ange vad
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som ska gälla. I ursprungsförslaget hade alltså rektorerna en roll. Det
vore märkligt om man skulle placera rektorerna på samma nivå som övrig personal, att de kan få medverka. Rektorerna har det huvudsakliga
ansvaret för sina delar av utbildningen.
Det blev snett och det var den här förändringen i lagtinget, i kulturutskottet, som orsakade det här. I ursprungsförslaget hade man tänkt att
rektorerna hade en given plats.
Sedan är det också det att man ändrade att de studerande ska, men
den pedagogiska kompetensen kan, vara företrädd.
Ltl Carita Nylund, replik

Tack, fru talman! Jag håller med om att rektorerna och lärarna ska ha
samma status. De ska också ha samma rätt som eleverna. Det kan jag
köpa. Men jag ser ingen anledning att göra det nu. Den här utvärderingen ska göras om två år. Det kan dyka upp mycket på vägen. Ska man
varje gång det dyker upp ett problem riva upp och bygga nytt? Det blir
väldigt omständigt.
Det här är något man kan lösa inom den här tiden, tills den här utvärderingen är gjord. Då klumpar man ihop alla de här problemen, eller
frågeställningarna.
Du pratar om en plats i styrelsen, men det är väl fråga om närvarorätt?
Vtm Viveka Eriksson, replik

Beredas tillfälle att medverka vid styrelsen men inte att ha plats i styrelsen givetvis, fru talman. Visst skulle vi kunna avvakta den här utvärderingen. Men liberalerna har granskat och studerat den här frågan. Vi har
diskuterat med olika företrädare för skolan. Vi har sett att här finns en
brist som man ganska lätt kunde ändra på. Därför kommer vi med det
här förslaget på hur man kunde ändra i den här lagen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Vicetalman Viveka Eriksson vill framställa situationen
som en brist och att vi på något vis skulle ha missat någonting i det här
sammanhanget. Jag uppfattar inte att det är på det viset.
Det var väldigt medvetet som lagtinget beslöt att det skulle vara en
förvaltningschef för hela den här myndigheten och att förvaltningschefen är föredragande i de frågor som gäller verksamheten i styrelsen.
Det finns en samordningsgrupp som innehåller förvaltningschefen
och rektorerna. Där för de gemensamma administrativa diskussioner
och fattar beslut. Rektorerna svarar för det pedagogiska arbetet och övrig verksamhet vid sina olika skolor. Det är en ganska traditionell modell. Det är inte meningen att styrelsen ska fatta så detaljerade beslut i
fråga om pedagogik.
Jag delar inte alls uppfattningen att man ska ha ett tredelat ledarskap
i styrelsen. Det kommer nog att bli långa möten i sådana fall. Det kan
hända att rektorerna gärna skulle sitta där, men jag tror inte att det är
det bästa alternativet ur effektivitetssynpunkt.
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Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! För ledamoten Sundbacks del är det ett medvetet beslut att rektorerna inte ska vara företrädda vid styrelsemöten. Så jag förstår det.
Det betyder att ledamoten Sundback tycker att de som faktiskt har det
övergripande ansvaret inte har någon plats i styrelsesammanträden.
Vi talar inte om att man ska ändra på ledarstrukturen. Vi talar om att
rektorerna skulle få föredragande rätt inom sina områden samt rätten
att medverka vid styrelsemötena. Men det tycker ledamot Sundback att
de inte behöver göra.
Ltl Barbro Sundback, replik

Nej, det tycker jag inte. De här organisationerna har en förvaltningschef
som har det övergripande ansvaret inför styrelsen för verksamheten. Så
har vi också på ÅHS. Det är väl samma sak på den här miljö- och hälsovårdsmyndigheten osv. Det är en ganska normal organisationsmodell.
Det är en person som är direktör eller chef. Det är den som ansvarar inför styrelsen och leder verksamheten nere i organisationen.
Den här skrivningen om styrelsen och lärares och rektorers närvarorätt gör att de kanske tom sitter med. Det vet jag inte. Det borde man
kunna lösa internt, istället för att börja diskutera lagändringar. För min
del finns det inget behov av att ändra det här, speciellt som man inte har
gjort den här utvärderingen.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är uppenbart att ledamoten Sundback och vi som har skrivit på den här motionen har olika synpunkter på detta.
Vi ser att innehållet är det viktiga och inte hur man förvaltar. ÅHS är
en helt annan typ av organisation.
Vi pratar om en utbildningsorganisation där det viktiga är innehållet i
den pedagogiska utvecklingen. Styrelsen fattar beslut om grunderna för
den utvecklingen. Grunderna för hur den pedagogiska utvecklingen ska
gå till. Det är reglemente och alla stora frågor som tas upp där. Där
skulle inte rektorerna vara med och påverka.
Det är en mycket intressant hållning som ledamoten Sundback har.
Den pekar på den här skiljelinjen från Struktur- 07s tid där socialdemokraterna talade mycket förvaltning och klossar, liberalerna talade innehåll.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Johan Ehn

Fru talman, bästa lagtingsledamöter! Nio månader har den nya skolan funnits. Man skulle kunna säga att det skulle börja bli dags för förlossning om
man vill använda sig av lite mer bildliga ordspråk.
Att sjösätta en organisation tar tid. Alla organisationer kommer att möta
en hel del motgångar och en hel del medgångar.
När det gäller sjösättandet av Ålands gymnasium så gick det rätt fort.
Landskapsregeringen under Viveka Eriksson valde att kort efter det att lagtinget hade godkänt ett förslag om ny gymnasielag också sätta den i kraft.
Lagtinget lämnade det öppet. Det fördes ett resonemang kring att man skulle

537

titta på möjligheterna när det var lämpligast att sätta det här i kraft. Man
valde att göra det den 1.8.2011.
Jag hör till dem som tror att när man än sätter saker och ting i kraft så
kommer man att möta problem. Man kan aldrig förbereda något i en sådan
grad att man kan förutspå allting. Men jag hör också till dem som tror att det
är viktigt att en organisation måste få tid att sätta sig. Vi vet att det krävs tid
för att organisera sig och att hitta former för ett effektivt demokratiskt och
bra arbete. Man behöver få pröva sig fram.
Man behöver få möjlighet att göra utvärderingar av vad som fungerar bra
och vad som fungerar mindre bra. Jag hör till dem som tror att är det väldigt
svårt att dra långtgående slutsatser kring konsekvenser nio månader efter att
man sjösatt något. De slutsatser man drar kan bli så väldigt fel därför att man
inte hunnit se hur alla delar av organisationen fungerar. Därför sade både
landskapsregeringen och sedermera också lagtingets kulturutskott att en utvärdering skulle ske efter två år. Efter två år borde man ha organisationen på
plats. Efter två år borde man på ett bra sätt kunna se vad som fungerar bra
och vad som fungerar dåligt.
I vissa fall skulle jag kunna förstå motionen. Om det fanns saker som absolut inte fungerar med nuvarande organisation. Om det fanns en stor konflikt i
det att rektorerna inte nu är föredragande utan istället förvaltningschefen.
Om vi hade haft uppslitande strider offentligen eller inom organisationen
mellan förvaltningschefen och rektorerna. I dessa fall skulle jag kunna förstå
innehållet i den här motionen, att det måste göras så snabbt. Dessa problem
finns inte idag.
Däremot om man vid utvärderingen kommer fram till att det är på det sättet att vi tänkte fel eller att det behövs ett annat sätt att leda, då ska vi absolut
fundera kring att göra den här förändringen. Men att försöka göra den förändringen efter nio månader tycker jag är lite dumt.
När det gäller lärarnas närvarorätt vid styrelsens möten kallar styrelsen
ständigt lärar-, personal- och studeranderepresentanter till sina möten. Det
tycker jag är bra. Jag tycker det är bra att man i uppbyggnadsfasen av den här
nya myndigheten också ser till få största möjliga insyn i arbetet. Man delar
med sig av både kunskaper och information om organisationen.
När det gäller själva beslutsfattandet så är skolan är allas vår skola. Den
hör till oss som sitter i den här salen. Framför allt är den medborgarnas
skola.
När vi fattar beslut ska det vara ett välberett förslag som bygger på den
sakkunskap som framför allt lärare och pedagogisk personal kan komma
med. Man ska i så stor utsträckning som möjligt se till att väga in lärarnas,
personalens och övrigas synpunkter i beredningsarbetet.
Här kommer vi till en annan viktig sak. Det är alltså att vi har en ganska
delegerad organisation i Ålands gymnasium idag. Tittar vi i styrdokumenten
så försöker man lägga bara de grundläggande och de mest övergripande besluten i styrelsen. Sedan försöker man föra ner det praktiska arbetet om hur
man arrangerar osv på betydligt lägre nivå.
Vi har en samordningsgrupp som består av förvaltningschefen tillsammans
med rektorerna. De ska se till att arbetet flyter smidigt och effektivt mellan de
olika delarna av skolan.
Under den finns också en ledningsgrupp för varje skola. En ledningsgrupp
som leds av skolans rektor. Ledningsgruppen ska användas av förvaltnings538

chefen när det gäller att bereda ärenden inför styrelsen. På de här nio månaderna som skolan nu har varit aktiv har man inte lyckats helt och hållet att få
det här arbetet att fungera. Det är förståeligt.
Man har haft massor med praktiska problem att genomföra med tanke på
den tidtabell som man hade. Lagens togs i slutet på 2010 och trädde ikraft
den 1.8. Man hade alltså rätt knappt med tid. Jag tycker ändå att man har
gjort ett gott jobb och satt grunderna för det här. När alla de här bitarna är på
plats kan vi börja göra en utvärdering huruvida vi tillvaratar allas intressen,
allas kunskaper osv i det beslutsfattande som sker i skolan.
När vi ser att det faktiskt är något som är fel i nuvarande organisationen är
jag villig att ändra på det. Det skulle vara dumt att säga något annat. Därför
har vi en skrivning i kulturutskottets betänkande om en utvärdering.
Sammanfattningsvis, fru talman, är lärarrepresentanterna är tillfälligt
ordnade. När vi gör utvärderingen ska man titta på huruvida det var rätt beslut eller inte.
När det gäller föredragningsrätten måste man få mer erfarenhet innan
man går in och säger att det här var ett felaktigt beslut. Skulle det ha rått fullständig kalabalik mellan förvaltningschefen och rektorerna, då hade jag förstått att det var bråttom att göra det. Jag tycker det är vanskligt att säga att vi
ska byta system före man har fått organisationen på plats ordentligt och känt
på hur den fungera.
Det är ett och ett halvt år kvar till utvärderingen. Under denna tid ska vi se
till att utveckla organisationen så att den faktiskt blir i topptrim. Då de här ett
och ett halvt åren har gått, bör vi vara beredda att göra de förändringar som
högst troligen kommer att behövas. Man tänker aldrig hundra procentigt rätt
och tiden går faktiskt vidare under de år som vi jobbar. Tack, fru talman.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Liberalerna och Ålands framtid har sett att här finns en fråga
som man behöver ta i nu. Det beslut som togs ledde till en sned organisationsstruktur. De som innehar den pedagogiska kompetenser sitter på
sidan om det organ där man fattar precis de grundläggande dokumenten
för utbildningen. De fattas i styrelsen. Då bör den pedagogiska kompetensen finnas företrädd.
Ministern säger att man inte har sett en kalabalik på grund av det system som finns i lagen. Vi ju konstatera att beror på att vi just nu har en
förvaltningschef som innehar den här pedagogiska kompetensen. Byter
man person, hur blir det då, minister Ehn?
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Det är intressant om vicetalman Viveka Eriksson kunde
peka på ett konkret fall där vi har gått fel på grund av den situation som
vi har idag, men den förvaltningschef som är föredragande. Diskussionen om ”om det vore en annan person” är helt omöjlig att svara på.
Om vicetalman Eriksson svarar på det att man inte hittar problemet
eller de problem som funnits i just det här organisatoriska problemet.
Om man inte kan ge konkreta exempel, då förstår jag inte varför det är
så bråttom. Varför kan man inte vänta till ett läge där man faktiskt har
fått analysera det här noggrant?
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Man skjuter från höften för att göra organisatoriska förändringar
trots att vicetalman Eriksson själv säger att det är innehållsmässigt som
är det viktiga.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Vår roll här i lagtinget är att se till att vi har lagar som vår verksamhet vilar på. Just nu har vi en lag för Ålands gymnasium som innebär att den pedagogiska kompetensen inte ska vara företrädd vid beslutsfattande. Vi tycker det är en brist i lagen och vår roll i lagtinget är
att peka på sådana brister och komma med ändringsförslag till den del
vi ser att bristerna föreligger.
Just nu lever man på ordförandens och förvaltningschefens goda
minne samt att förvaltningschefen har den kompetens hon innehar.
Men det finns ingenting i lagstadgan att rektorer och lärare ska vara företrädda.
Det tycker vi är en brist som ska rättas till. Jag hoppas att när den här
tiden har gått som ministern hänvisar till att minister också ska se det
här problemet.
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Att sitta här i lagtinget betyder att man ska se brister och föreslå åtgärder. Det betyder också att man har ett ansvar för att en verksamhet faktiskt ska få en möjlighet att fungera. En möjlighet att sätta sig
och bli fungerande på bästa möjliga sätt.
Jag tror att vi var eniga när vi diskuterade det här senast. Det är viktigt att ge arbetsro åt en organisation som tycker sig ha varit satt under
luppen under en ganska lång tid. Vicetalmannen Viveka Eriksson beskrev det själv i sitt anförande. Det har varit en tid som har varit turbulent ganska långt tillbaka i tiden. Man har inte kunnat sätta ner foten.
Nu gjorde man det vid den här senaste lagstiftningen.
Kan inte vicetalman Eriksson och motionärerna visa på det konkreta?
Det tycker jag inte att man har kunnat göra. Det konkreta exemplet som
visar att detta måste göras nu, före man ser konsekvenserna av saker
och ting. Då tycker jag att det är på gränsen till oansvarigt om jag ska
vara riktigt ärlig.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Minister Ehn pratade om att det är dags för förlossning. Vi kan säga att ett sto är dräktigt i elva månader, så vi kan låta det
gå den här våren i alla fall. Då har vi lite mer tid innan förlossningen.
Det är en tuff uppgift att få igång Ålands gymnasieskola. Det finns
barnsjukdomar där. Låt oss hittar alla barnsjukdomar och vänta ett och
ett halvt år innan vi börjar gör eventuella lagändringar. Mycket av det
här kan vara operativa problem som kan lösas. Det tror jag att minister
Ehn kommer att se. Framför allt uppfattar jag minister Ehn som en
lyssnande minister som kan gå och möta folket.
Jag tror att bara man ger det här tid så kommer det att få sätta sig. Vi
måste hitta vaccinationen mot barnsjukdomarna först.
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Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Det är viktigt att låta organisationen visa vad den går för
innan man gör den här bedömningen. Jag håller med ledamoten Göte
Winé. Jag vill än en gång betona att jag ser att det har det funnits problem med att få organisationen att fungera.
Min analys av det hela är inte att det beror på att man inte har haft
rektorerna som föredragande. Det finns ett antal olika element som har
orsakat det här. Framför allt handlar det om att man skulle genomföra
något väldigt stor på en väldigt kort tid. Den förra regeringen valde att
sjösätta det här. Antagligen ansåg man att det var möjligt att göra det
väldigt snabbt. Det fanns en fullmakt att göra det på något annat sätt,
men man valde den här snabbare takten.
Nu jobbar vi utgående från det och tar det här vidare till att bli något
bra. Det finns massor att göra, men vi kommer att klara det också.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Jag hoppas att vi kan glömma vem som sade vad och hur
diskussionerna gick i utskotten för ett par år sedan. Jag tycker inte att det är
det mest relevanta i sammanhanget. Jag ska försöka föregå med gott exempel
idag och tala sakligt och kortfattat. Jag ska föra fram tre punkter som jag
tycker är viktiga. Tre argument varför vi borde godkänna ändringen av den
här lagen.
För det första är det viktigt att lärarna får vara med och påverka den organisation där de jobbar. Det är de som befinner sig närmast eleverna. De vet
hur snacket går och ser tydligast de problem som finns.
För det andra är det viktigt att rektorerna kan involveras nu när organisationen har växt. Vi har sett en del tråkiga symptom under de här nio månaderna. Jag tycker det är viktigt att de får vara med. Det är ändå de som har ett
ansvar för den pedagogiska verksamheten som vicetalman Eriksson var inne
på.
Den tredje punkten handlar om att lärare och rektorer torde utgöra en
ganska naturlig resurs i styrelsearbete i och med att styrelsen annars är
ganska politisk. Jag tror att det här är något som kan tillföra styrelsen något.
Jag ser det inte som ett hinder om de skulle få vara med. Är det så att lagtinget i likhet med minister Ehn tycker att det är bra att lärarna bjuds in till
styrelsemötena så skadar det knappast att vi i lagen skriver att vi tänker på
det sättet.
Det är klart att organisationen fungerar på något sätt som det gör idag. Jag
tycker ändå inte att det ska hindra oss från att utveckla och förbättra organisationen som den ser ut idag. Det är den största orsaken till varför vi ska ta
det här lagförslaget till oss och fundera ordentligt på det före vi kastar det i
papperskorgen. Tack.
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag tror också det är viktigt att agera när man ser att saker
och ting inte fungerar. Jag tror att det är för tidigt att göra den utdömningen av det system som finns idag utgående från att man inte egentligen har gett den här organisationen tid.
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Vi har gjort det man kan göra vad gäller elevernas och lärarnas representanter utgående från lagen. Styrelsen har valt att ge dem möjligheten
att vara med där. De är med i det här arbetet. Jag tror att det kan fördjupas ytterligare.
Jag ser alltså att det här involverande arbetet det är viktigast egentligen i beredningsskedet när förslagen börjar verka och när man ska ta
hänsyn till de kunskaper kring de faktiska problemen som finns.
Annars skulle vi vara tvungna att kräva det här inne i salen också, att
det finns sakkunskap kring alla de beslut som vi ska ta. Inte gör vi det,
utan det förväntar vi att finns i beredningen.
Jag tror att man i första hand måste se till att man får det arbetet att
fungera. Om det visar sig när vi gör den här utvärderingen att det här
inte har fungerat, då är jag den första att hoppa med på tåget och göra
de här förändringarna av lagstiftningen. Man ska inte ändra lagstiftningen.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag ser inte varför vi skulle vänta med en sådan här enkel åtgärd. Det
har jag svårt att förstå. Varför man skulle behöva vänta i ett och ett halvt
år på det? När vi ser att det finns ett problem och lärarna känner att de
inte kan vara med och påverka. Jag tycker att det är viktigt att vi lyssnar
på dem. Vi bör ta det till oss och fundera verkligen över om detta är ett
problem redan nu.
Det är att skjuta problemen till framtiden om man förlitar sig enbart
på den utvärderingen som görs då och inte bedriva något utvecklingsarbete redan nu. Det är oansvarigt, tycker jag.
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Det kan mycket möjligt vara oansvarigt om man inte ser till
man har lagstiftning som är uppdaterad. Det är lika oansvarigt att ha en
lagstiftning som inte är tillräckligt långsiktig. Jag tror att det är livsfarligt om vi får en situation i samhället där man börjar göra väldigt snabba
lagstiftningsförändringar åt det ena eller andra hållet. Vi måste istället
ställa krav på att faktiskt bemöda oss om att försöka se till att få en så
god lagstiftning som möjligt.
Sedan ska vi sätta tider på hur länge man tror att det behövs innan
man kan komma fram till att man behöver göra förändringar. Man kan
inte förvänta sig att en sådan här stor förvaltningsreform ska nå resultat
på enbart några månader. Det behövs tid för att faktiskt komma på
plats.
Skulle det vara så att vi ändå inte hade löst den här biten, dvs. att de
inte hade den här möjligheten, då skulle jag förstå det här. Jag vill än en
gång betona att det här handlar ju inte om förvaltningschefens eller styrelseordförandens åsikt. Det handlar om hela styrelsens sätt att välja att
arbeta och styra. Det är modernt att man ser till att man hör dem som är
berörda. Det gör varje styrelse i sitt arbete.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Minister Ehn pratar om att vi ska ha fokus på att göra så god lagstiftning
som möjligt. Det är precis det vi har när vi för fram det här förslaget.
Vårt fokus är att diskutera för att se om vi kan komma tillrätta med de
problem som finns idag. Inte är det något annat.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson

Fru talman, tack för Ålands Framtids tre konkreta motiv för att godkänna den
här lagmotionen.
Utgående från den erfarenhet som jag och många andra har av organisationer så är det viktigt att säga på den första punkten att lärarna måste påverka i beredningen. Det är för sent när ärendet är färdigberett för styrelsen.
Eleverna måste påverka i beredningen och på andra sätt. I styrelsen kan de
inte längre göra någon nytta för då är ärendet färdigt berett och klart för beslut. Angående den tredje punkten är det ytterst viktigt i organisationer med
ett ledarskap. Det är mycket olyckligt om förvaltningschefen gentemot styrelsen i praktiken skulle bli underställd dem som förvaltningschefen är chef för.
Man bör undvika den typen av organisationer.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag respekterar den erfarenhet som vicetalman Jansson har. Jag tycker
också att elever och lärare ska höras i beredningsskedet. Det handlar
inte om det.
Man kan samtidigt fråga sig varför det är möjligt för studerande idag
att vara med om det här är något som inte behövs. Varför ska studerande vara med men inte lärare? Kan vicetalman Jansson svara på
det?
Angående ditt andra påpekande. Om man läser 58 § i den här lagen så
står det så här: ” Varje rektor 1) har ett pedagogiskt lednings- och utvecklingsansvar, 2) har personal-, ekonomi- och budgetansvar i enlighet med vad som anges i reglementet samt 3) ska besluta i ärenden
som enligt grunderna för rektors ansvar åligger dem samt i sådana
frågor företräda Ålands gymnasium.”.
Det här betyder att rektorerna har ett betydande ansvar för sitt arbete. Nog måste de kunna vara ansvariga inför styrelsen för det arbete
de gör också. Något annat vore ju konstigt tycker jag.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det är ytterst viktigt att informationen fungerar i organisationen. Det som motionärerna är ute efter är att man ska informeras på
styrelsemöten. De anställdas representanter ska informeras på styrelsemöten. Det är fel ställe att informera på. Det måste ske i hela organisationen. Man måste kräva av organisationen att den har ett välfungerande informationssystem. Styrelsemötena är definitivt fel ställe. Det
har vi lärt oss i många andra sammanhang.
När det gäller rektorernas pedagogiska ansvar anger lagen att det är
deras ansvar. Det är deras tjänstemannaansvar att se till det. Styrelsen
har i allmänhet inte med de frågorna att göra. Det är säkert endast i
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vissa övergripande sammanhang som ärendena har varit beredda, där
rektorerna har varit med. Det är en helt annan sak som ledamot Jonsson
hänvisar till.
Ltl Axel Jonsson, replik

Vicetalman Jansson svarar inte på min fråga. Varför har studerande rätt
att vara med och bli hörda? Varför ska inte lärarna ha den möjligheten?
Att man ska kräva att organisationen har en fungerande information,
det är självklart men det har inte med den här saken att göra. Det ska väl
alla organisationer.
Skulle jag sitta i Ålands gymnasiums styrelse skulle jag tycka att det
var en tillgång att kunna höra elevernas och lärarnas åsikter i slutskedet
av en behandling. Självklart ska man göra det i beredningen men att få
höra det från dem personligen tror jag är en stor tillgång. Därför lägger
vi fram det här förslaget idag. Det är vår synvinkel på en positiv åtgärd
men det behöver givetvis inte stå för vicetalman Jansson.
Ltl Carita Nylund

Tack, fru talman! Gymnasiereformen infördes under stor brådska under det
sista året av förra mandatperioden. Då var liberalerna själva en del av regeringen.
Vi var många som konstaterade att det går lite väl fort, vi får nog kanske
räkna med lite barnsjukdomar.
Oavsett hur man genomför en stor förändring och hur stor tid man än tar
på sig, så får man räkna med att det kommer barnsjukdomar och inte bara
en. Det tror jag att vi kommer att få se här under året som går.
Det är bra att liberalerna tittar på sin egen organisationsförändring och är
lite självkritiska. Det är ingen som är emot att lärarna eller rektorerna skulle
vara med på styrelsemötena. Jag tror inte att det finns någon som tycker att
de inte har något där att göra. Det kan vi konstatera. Jag har inte uppfattat att
det skulle ha funnits problem eller att någon skulle ha blivit hindrad. Jag har
inte hört att något ärende skulle ha gått fel för att rektorerna inte har blivit
hörda eller lärarna inte har fått säga sitt. Jag är av den åsikten att lärarna ska
ha samma representation som eleverna, precis som ledamot Jonsson var inne
på. Man ska ha rätt att närvara. Jag kan helt skriva på den synpunkten.
Vi hörde minister Ehn och andra säga att det ska göras en utvärdering om
ett och ett halvt år. Där är det just sådana här saker som man ska titta på. Ska
man göra det varje gång det dyker upp ett problem? Det ska skrivas en motion och vi ska diskutera det här. Vi ska ha det till ett utskott som sätter arbetstid på det. Istället kan man ju vänta i två år och ta alla de här problemen
och frågeställningarna när den här utvärderingen är gjord.
Just det här med lärarrepresentation och vem som ska vara föredragande i
styrelsen ser inte jag som ett akut problem. Man hör många kritiska röster
om den här nya organisationen. Det handlar om avhopp från olika linjer. Man
klagar på att scheman inte blir lagda förrän dagen före och de ändras. Det har
varit otroligt hög arbetsbelastning på vissa, till exempel studiehandledarna
har fått jobba enormt hårt. Det finns saker som man rent operativt har behövt
lösa på olika sätt. Det tror jag man har gjort ute på enheterna efter bästa förmåga. Där kan det säkert finnas saker som vi akut måste ta upp före den här

544

utredningen om två år. Det här är inte en sådan sak. Jag anser att man har
löst det på ett ganska bra sätt, om jag har uppfattat saken rätt.
Det är saker som direkt påverkar de studerande och deras utbildning. Deras möjlighet att tillgodogöra sig den här utbildningen påverkas. Det är de sakerna som är de mest akuta och som man möjligtvis kan göra något åt om
man ser problem med lagen.
Vad det gäller vem som ska vara föredragande. Jag kan svälja det här med
representationen av lärarna. Jag vet att det kom klagomål redan före den här
organisationsändringen gjordes. Vad det gäller föredragande i styrelsen så ser
jag ett problem där med att man ska ha två olika föredragande på samma
möte. Så det är nog en sak som vi får titta lite mer på i utskottet. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Efter att ha lyssnat på debatten så kan man tycka att det här är
en strid om påvens skägg. Nästan alla är överens om att det här ska göras. Frågan är bara när. Den materiella förändringen i lagstiftningen är
inte komplicerad. Den är ganska enkel lagstiftningsmässigt. Men den
har en viktig en betydelse för organisationen. Den har en stor symbolisk
betydelse för Ålands gymnasium, för lärare och rektorer. Jag tror att den
här lilla åtgärden skulle kunna bidra till att hela organisationen får arbetsro. Den kan bidra till att man känner att man har mer inflytande och
lugna läget lite.
Ltl Carita Nylund, replik

Det är kanske ingen som är emot att lärarna ska ha rätt att delta i styrelsemötena. Men det har fortfarande inte framkommit om det faktiskt
är ett problem. Jag vet att den här skrivningen kritiserades. Den säger
att man kan ha rätt att delta och inte att man ska ha rätt. Har det de
facto varit ett verkligt problem att man inte har fått delta? Eller är det
bara det att man känner att det ska stå skall istället för kan?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! För dem som dagligen ska tillämpa lagstiftningen rent konkret
har det varit ett problem. Alla lagtingsgrupper har blivit uppvaktade.
Man har haft skrivelser från lärarföreningen och man tycker att det är
ett problem. Det har inte varit formaliserat hur rektorerna och lärarna
kan delta. Det har handlat om ad hoc-lösningar. Man upplever från organisationens sida, från lärarnas sida, att det är ett verkligt problem. Det
finns inte stipulerat vad som gäller och att det finns en skillnad mellan
att eleverna ska och lärarna kan.
Ltl Carita Nylund, replik

Vi måste prata med olika människor. De styrelseledamöter och lärare
på gymnasialstadiet som jag har pratat med håller med om att man
borde man ha rätt att delta. Däremot har jag inte hört att det skulle ha
varit ett problem och att någon skulle ha blivit hindrad. Styrelsen har
löst det här. Det ligger i styrelsens intresse att göra ett så gott jobb som
möjligt. Då hör man lärare och rektorer när det är något de kan ge. Jag
ser inte riktigt att det skulle ha varit ett reellt problem. I teorin, ja. Men
inte i praktiken.

545

Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ledamot Nylund säger att hon inte har sett några
problem med att lärarna inte har en klar representation i styrelsen. Den
information som vi har fått från lärarkåren påpekar något helt annat.
Man har alltså lyft fram det här problemet. Nu är det på grund av styrelsens goda vilja som man har fått komma in dit. Det har varit ett problem
i början eftersom man har kontaktat representanter i olika partigrupper.
Möjlighet att sitta med i styrelsen beror på styrelsens goda vilja. Det
betyder också att man inte vågar uttrycka sina åsikter mot styrelsen. Det
betyder att man sitter och lyssnar, men man deltar inte i besluten. Man
vågar inte ha en annan åsikt, för då kan styrelsen säga att det här känns
obekvämt.
Ltl Carita Nylund, replik

Tack, fru talman! Det här förslaget handlar inte om en plats i styrelsen
utan närvarorätt. Då ska man inte heller delta i besluten.
Ltl Brage Eklund, replik

Man deltar inte i själva besluten, men man har yttranderätt. Frågan är
om man har ett stort intresse av att uttrycka sig om man sitter där med
styrelsens goda vilja. Man vet att man kan åka ut. Har man rätt till platsen vågar man yttra sig.
Ltl Carita Nylund, replik

Tack, fru talman! Det är ett teoretiskt problem du beskriver. Det är
ingenting som har hänt. Jag tror inte att man ska utgå från att styrelsen
vill krångla med lärare och rektorer.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag noterar att ledamoten Nylund säger att styrelsen har löst
den här situationen. Nu fungerar den pragmatiskt och det håller jag med
om. Jag tycker det är bra att man har löst det så att både rektorer och lärare kan få vara med.
Det är ändå lagen som ligger till grund. Alltså, det är styrelsen som
har löst det. Det finns ingen laglig grund för rektorerna. Lärarna kan
medverka. Det finns en stor skillnad.
När man fattade beslut här i lagtinget om att ändra inriktningen på
lagen blev det här med rektorerna hängande löst. Därav har rektorerna
stort omfattande ansvar, egentligen gentemot styrelsen, men man har
ingen föredragande rätt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Göte Winé

Tack, fru talman! Jag hade tänkt försöka undvika att gå med i debatten idag,
men den blev så intressant så jag kunde inte hålla mig.
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I ett tidigare replikskifte med minister Johan Ehn nämnde vi barnsjukdomar. Det finns otaligt med barnsjukdomar idag inom Ålands gymnasium. Det
är ingenting att sticka under stolen med. Det har varit mycket debatter och
artiklar i tidningen den här veckan om vissa saker. Det är ingenting vi förändrar i lag. Jag förstår också lärarna, att det finns frustration. Man kommer inte
till. Ingen lyssnar. De ser inte vad som händer. Men tittar vi på de bekymmer
man har inom Ålands gymnasieskola idag så är det ingenting egentligen som
styrelsen kan påverka.
Många av bekymren är lednings- och kommunikationsproblem. Det är en
ny organisation där alla ska hitta sina roller. Dem kan inte vi fixa genom en
att ändra lagstiftningen och tillsätta en plats i styrelsen.
Ledamot Brage Eklund sade i en replik att lärarna inte hade möjlighet att
yttra sig. Igen är det en organisatorisk och ledningsförmåga. Vi kan inte börja
lagstifta för att de ska våga yttra sig. Då är det något som är fel.
Fru talman, mycket av det här som vi idag har diskuterat är inte sådant
som ska lagstiftas om nu. Vi ska göra en utvärdering av Ålands gymnasium
om ungefär ett och ett halvt år. Då kan det finnas en hel del som man kan
titta och ändra på. Men att gå in nu och börja ändra är alldeles för tidigt. Vi
måste istället se vad vi kan göra för att hitta strukturerna och att personalen
hittar sin plats. Desto mer vi går in råddar i det här, desto mer skrivelser
kommer det att komma och desto mindre ro ger vi åt den operativa ledningen.
Vi måste låta dem jobba i lugn och ro. Sedan går vi in och tittar vad som
har varit lyckat, vad det är som inte har varit lyckat. Vilka barnsjukdomar har
vi kunnat vaccinera bort? Men först och främst måste vi låta ledningen där
hitta en struktur. Det finns massor med problem. Det gör det. Det har jag sett
här.
Vi måste se vad vi kan göra själv och vad är det som denna stora nya organisation själv kan jobba bort när de har varit ett år. De kanske hinner i juni,
när terminen är slut, titta själva i backspegeln. Vad har vi gjort? Vad kan vi
göra bättre? Det brukar alltid gå bättre det andra året. Tack.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Ledamoten Winé har rätt. Vi kommer inte åt de barnsjukdomar
som också har visat sig i organisationen. Det är inte heller det som vi är
ute efter. Vi pekar på två väldigt enkla ändringar i lagen som förbättrar
situationen för hur beslutsfattandet går till. Alltså, att man får in det pedagogiska ansvaret också enligt lag i vid styrelsens beslutfattande.
Det finns en hel del problem med organisationen. Till den delen är
det mycket bra att man gör den här utvärderingen efter två år. Ingenting
hindrar att vi med den här enkla åtgärden ändå skapar en plattform för
den pedagogiska sakkunskapen vid beslutsfattandet i styrelsen.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! När vi ser på Ålands gymnasiums ledning ser vi att det
idag finns mycket pedagogiskt kunnande. Jag ser inte att det är där som
problemet är. Det är ingenting som man konkret har fått höra om förutom en frustration från lärarhåll. Den kan fortsättningsvis finnas där.
Ledningen har den pedagogiska kunskapen. Vi måste titta på Ålands
yrkesgymnasiums styrelses huvuduppgift idag. Det är också att rent vara
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en takorganisation. Mycket av den pedagogiska kunskapen som jag tror
vicetalmannen tänker på är ju det operativa. Hit hör ledningsfunktioner
som idag kan lösas under styrelsenivå.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag är inte ute efter beredningen. Jag är inte ute efter den operativa verksamheten. Jag är ute efter själv grunden för organisationens
verksamhet.
Grunden finns i lagen. Den finns i styrdokumenten, den finns i budgeten. Den finns i alla de styrdokument som styrelsen fattar beslut om.
När styrelsen fattar beslut om dem har inte rektorerna ingen plats vid
det beslutsfattandet, trots att de har det övergripande ansvaret för den
pedagogiska utvecklingen. Förvaltningschefen har inte det ansvaret.
Förvaltningschefen borde rimligtvis inte kunna vara chef över rektorerna när det gäller den pedagogiska utvecklingen, utan det är styrelsen.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Det är styrelsen som har det ansvaret. Vad jag har förstått så kan man ta in det pedagogiska. Jag är helt medveten om detta
och jag håller med vicetalman Eriksson om att man kan se på det här.
Men jag tycker det kan vänta lite. Det är ingenting vi ska gå in på nu, låt
det här komma sen. Jag förstår att det här är ett styrdokument. Man
kanske ändå behöver göra vissa förändringar i lagen om ett och ett halvt
år, så det här kan vänta nu. För det här är ingenting som jag ser akut.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till
lag- och kulturutskottet.
Första behandling
5

Tvärvillkorsövervakning
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 14/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 10/2011-2012)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! När det gäller att utveckla samhällen och strukturer till en välfungerande och för medborgarna lättbegriplig och tydlig helhet kan det
ibland vara nödvändigt att gå tillbaka ett steg och göra om för att göra rätt.
Ungefär så kan man beskriva det lagförslag om tvärvillkorsövervakning som
landskapsregeringen kommit med till lagtinget och som finans- och näringsutskottet nu behandlat. Vi går, enligt lagförslaget, helt enkelt tillbaka till hur
det var för bara fyra år sedan.
En kort bakgrund. Tvärvillkorsövervakning går enkelt uttryckt ut på att se
till att de jordbrukare och gårdar som lyfter EU-stöd uppfyller vissa miljömässiga villkor. I stort sett handlar det om att åkrar, gårdar och djur ska brukas och skötas enligt god jordbrukarhävd. Något som i stort sett samtliga
åländska jordbrukare redan gör. Det är viktigt och nödvändigt för oss alla
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som bor här. Rätt skött kan lokalt och närproducerat livsmedel vara den
framtidsbransch som Åland och ålänningarna är i stort behov av. När den
gröna och närproducerade vågen på allvar når konsumenterna på våra närmarknader gäller det att ha systemen i skick. Exportförsäljning är extremt betydelsefullt för hela Åland.
Denna tvärvillkorskontroll har fram till för fyra år sedan skötts av landskapsregeringens egen jordbruksbyrå. Då tog den nystartade organisationen
Ålands miljö- och hälsovårdsmyndighet, ÅMHM, över kontrollerna. Under
dessa fyra år som gått sedan dess har man kommit fram till att det är väldigt
oändamålsenligt att göra en del av arbetet på jordbruksbyrån och en annan
del av i stort sett samma sysslor på ÅMHM varför man nu vill återföra kontrollansvaret på jordbruksbyrån. Om oegentligheter upptäcks ska ÅMHM
underrättas.
Detta tycker finans- och näringsutskottet att är sund förvaltning. Dubbelarbete ska alltid minimeras. Vår ekonomiska situation i landskapet kräver att
vi måste rationalisera, effektivisera och införa nya och bättre strukturer på
alla områden. Att en och samma avdelning sköter både rådgivning och kontroll är bra och gör det enklare för alla inblandade parter att begripa. Dessutom är det ett vettigt sätt att utveckla jordbruket på. Kontroller är ju ett sätt
att förbättra, förädla och förfina – för allas bästa.
I samband med arbetet kring lagförslaget har utskottet också erfarit att det
råder en viss oro över att övervakningen av tvärvillkoren på en redan hårt belastad jordbruksbyrå kan få konsekvenser på andra områden. Därför vill utskottet understryka vikten av att ständigt följa upp rutinerna på avdelningen.
Exempelvis är det av största vikt att avdelningen mäktar med att betala ut de
årliga stöden till näringen enligt den tidsplan som är uppställd av EU.
Finans- och näringsutskottet har behandlat lagförslaget och kan, efter
smärre textjusteringar av huvudsakligen klargörande karaktär vilka framgår i
betänkandet, enhälligt tillstyrka att lagen om tvärvillkorsövervakning antas
av lagtinget.
Ltl Petri Carlsson

Tack, herr talman! Tvärvillkorsövervakning infördes av EU för att man skulle
ha ett effektivt verktyg för övervakning. Den behövs för att garantera att de
stöd som betalas ut också i praktiken bland annat minskar jordbrukets miljöbelastning. Det här förslaget går i huvudsak ut på att flytta en del arbetsuppgifter från ÅMHM till jordbruksbyrån. Övervakningsansvaret för grundvattendirektivet, nitratdirektivet och slamdirektivet förs över till jordbruksbyrån. Förslaget är bra. Vi bör inte föra över mer än såhär, åtminstone inte i det
här skedet. Annars får vi behov av dubblerad veterinärkompetens och så vidare.
Visst kan det bli något mer arbete på jordbruksbyrån, men det blir nog
också sannolikt effektivare med det som inte är rent skrivbordsarbete, eftersom jordbruksbyrån ändå åker ut till gårdarna i andra ärenden. På det här
sättet kanske landskapsregeringen kan sköta det här på ett bättre sätt, vilket
också borde sporra jordbrukarna att sköta sig. De förväntar sig också att en
myndighet gör sitt.
Ibland får jag höra att vi moderater är emot jordbrukare. Det är vi inte. Vi
är för produktivt jordbruk och vår näringslivspolitik gynnar även jordbrukare
som oftast är hårt arbetande företagare. För mig som moderat och en som
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uppskattar det, vill jag därför särskilt lyfta fram ett bekymmer som möjligen
redan finns eller som annars kan uppstå.
Det är arbetsplaneringen vid jordbruksbyrån i samband med semestrar
som är viktig för jordbrukarna. Vi har ju mycket stödutbetalningar med dagens system, vilket gör att likviditeten påverkas, ibland kraftigt, för en företagare inom jordbruket. Det är särskilt viktigt att utbetalningarna inte försenas
så att vi inte skapar onödiga likviditetsbekymmer för jordbrukarna.
De in- och utbetalningar som sker i ett företag går oftast inte i jämn takt.
Utbetalningarna kan till exempel vara högre än inbetalningarna på grund av
säsong eller försenade inbetalningar. För säsongsvariationer och andra påverkningar behöver därför ett företag ha en likviditetsreserv. En för liten likviditetsreserv kan resultera i att företag inte klarar av att sköta sina utbetalningar. Detta kan skapa följdproblem som till exempel förseningsräntor. Om
ett företag hamnar i en situation med likviditetsbrist uppstår ett akut lånebehov som ofta leder till kostnader.
Så åtminstone i samband med att den här överföringen av arbetsuppgifter
genomförs, hoppas jag att landskapsregeringen kan följa med så att arbetsplaneringen i samband med semestrar blir så bra som möjligt på jordbruksbyrån. Tack.
Talmannen
Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd
för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av 8 kap. 1 § vattenlagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
6

Godkännande av Europarådets konvention om bekämpande av människohandel
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 4/2011-2012)
Landskapsregeringens yttrande (RP 8/2011-2012-s)
Republikens presidents framställning (RP 8/2011-2012)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Lag- och kulturutskottet har behandlat Europarådets konvention om
bekämpande av människohandel. Utskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall
och godkänner konventionen.
Syftet är att förhindra och bekämpa människohandel. Genom konventionen strävar man efter att trygga de mänskliga rättigheterna för offren för människohandel samt att säkerställa att människohandelsbrott utreds och åtalas
effektivt. I konventionen fastställs också de grundläggande principerna för
skydd av och hjälp till offer och vittnen. Enligt konventionen åläggs parterna
att genomföra olika åtgärder för att förebygga och bekämpa människohandel
samt för att koordinera de olika ansvariga organens arbete. Konventionen
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förutsätter även att lagstiftning och andra åtgärder vidtas som kan behövas
för att kunna stänga en inrättning som har använts för att genomföra människohandel.
Landskapsregeringen framhåller i sitt utlåtande att konventionen inte innehåller några bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Genomförandet av stadgan kommer inte att föranleda något behov av ändringar av landskapslagstiftningen.
Beträffande bestämmelser som möjliggör stängande av inrättningar som
använts för att genomföra människohandel är det en riksbehörighet.
I konventionen talas om förebyggande av människohandel och åtgärder för
att motverka efterfrågan. I landskapsregeringens utlåtande framhålls att
landskapsregeringen i sitt handlingsprogram lyfter fram arbetet med att motverka trafficking. Ett viktigt uppdrag är att sprida kunskap och att aktivt arbeta med värderingar och attityder i förebyggande syfte samt att kunna ta
hand om eventuella offer. Landskapsregeringen antar att Åland på grund av
sitt strategiska läge är en transitregion för människohandel varför det är viktigt att kunskap om människohandelns förekomst sprids och att samarbetet
mellan berörda myndigheter fungerar väl.
Under behandlingen av ärendet har utskottet fått erfara att människohandel i fråga om sexuella tjänster för närvarande torde förekomma i relativt liten omfattning i landskapet om man bortser från transitproblemet. Trots
detta finns det enligt utskottets mening anledning att ha beredskap ifall problemet skulle uppkomma.
Samarbete mellan tull, polis och sjöbevakning fungera väl och man anser
att man har kontroll på läget under lågsäsong. Men under högsäsongen blir
situationen genast knepigare.
Vad som däremot kan förekomma i dagsläget är ett fenomen som betecknas diskriminering i arbetslivet och som har koppling till människohandel,
nämligen utnyttjande av arbetskraft. Enligt vad utskottet fått erfara förekommer det ibland att utländsk långväga arbetskraft blir i total beroendeställning i förhållande till sin arbetsgivare. Det finns exempel på arbetsgivare
som hämtar arbetstagarna på flygplatsen och för dem till ett isolerat boende
som anordnas av arbetsgivaren och som sköter alla kontakter med myndigheter och t.o.m. med bankerna. Under förevändning att arbetstagaren inte
kan språket kan arbetsgivaren få arbetstagarens medgivande till att få uppgifter från banken om konton och ibland även dispositionsrätt. På så sätt kan
arbetsgivaren betala en till synes skälig lön till arbetstagaren men sedan ta ut
pengarna från kontot eller ta betalt för mat och uppehälle på ett sådant sätt
att endast en mycket liten del av lönen återstår. Arbetstagare kan dessutom
helt isoleras från det omgivande samhället och de har mycket liten möjlighet
att känna till sina rättigheter och att ta dem tillvara.
Arbetstagarna blir inte heller införsäkrade FPA-systemet, vilket kan förorsaka stora problem vid sjukdom eller olycksfall. Jag vill ändå understryka att i
de allra flesta fall fungerar systemen och arbetstagarnas rättigheter tillgodoses på ett bra sätt. Men det är viktigt att det kommer fram att det finns avarter hos oss.
Problemet kan inte åtgärdas enbart med lagstiftning utan myndigheternas
agerande, samarbete och fördelning av ansvarsområden är centrala. Arbetsskyddsmyndigheterna har en viktig roll i fråga om bevakningen av arbetsplatserna men noteras bör att arbetsskyddsmyndigheternas befogenheter enbart
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utsträcker sig till arbetstiden. När det handlar om fritiden har framförallt de
kommunala, sociala myndigheterna ett ansvar.
Konventionen tar också upp om barns rättigheter och att man behöver
fästa speciell uppmärksamhet när det gäller barn. Det behöver inte alltid
handla om enskilda arbetstagare, utan om hela familjer där det kan finnas
minderåriga barn.
Det är därför synnerligen centralt med en samordning myndigheterna
emellan. Här har landskapsregeringen en mycket viktig roll. Utbildning av
poliser, åklagare och domare är ett viktigt instrument liksom utbildning av
andra myndighetspersoner såsom socialarbetare. Dessutom handlar det till
stor del om ett upplysningsarbete som riktar sig till allmänheten så att vaksamheten kan öka t.ex. hos övrig arbetskraft på sådana arbetsplatser där diskriminering i arbetslivet skulle kunna förekomma.
I samband med behandlingen av ärendet har utskottet tagit tillfället i akt
att stifta bekantskap med det isländska förbudet mot stripteaseklubbar, som
var direkt kopplat till att stävja människohandel. Förbudet infördes mot bakgrund av att antalet klubbar blev en ny företeelse på Island, de växte upp som
svampar ur jorden. Kringeffekterna kring stripteaseklubbarna utgjorde en
plattform för prostitution, människohandel och illegal verksamhet.
Fenomenet med stripteaseklubbar ledde inledningsvis ledde till en normaliseringsprocess där många medborgare uppfattade verksamheten på stripteaseklubbarna som vanlig klubbverksamhet som lockade svensexor och
andra arrangemang. Normaliseringen ledde till att tanken på ett förbud till en
början mötte motstånd men efter att förbudet infördes har inställningen
gentemot klubbarna förändrats och idag är det få islänningar som ifrågasätter
förbudet. Det var de isländska kvinnliga politikerna som gick i bräschen och
flera av dem tror att Norden i framtiden kommer att bli stripteasefritt på
samma vis som Norden har flyttat fram sina positioner när det gäller tobak
och rökning. Det var väldigt intressant att höra islänningarnas funderingar.
Utskottet har uppmärksammats på att ett problem med konventionen är
att den pekar på prostitution som ett problem, men kräver inte att prostitution eller köp av sex ska förbjudas vilket innebär att det finns en viss tvetydighet i texten. Utskottet inser förstås att när det gäller så handlar det om minsta
gemensamma nämnare.
Fokus i konventionen ligger på repressiva åtgärder såsom gränskontroller
och polisinsatser, vilka är otillräckliga om man ska påverka långsiktigt attityder och samhällsnormer. Konventionen håller inte tydligt isär å ena sidan
människohandel för prostitution och sexuellt utnyttjande samt å andra sidan
annan människohandel. Gemensamt för dessa är att människan ses som en
handelsvara, dvs. som ett objekt men grunderna för de två olika formerna av
människohandel är mycket olika. Utnyttjandet av arbetskraft, urholkningen
av de anställdas trygghet, den globala produktionens effektivitets- och billighetskrav och den dåliga efterlevnaden av konsumentskydd är några av faktorerna som kan anses ligga bakom andra former av människohandel.
Utskottet ser allvarligt på fenomenet människohandel där redan utsatta
människor utnyttjas för ekonomisk vinning.
Utskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till lagen om i kraftsättande av
konventionen och uppmanar landskapsregeringen att vidta fortsatta åtgärder
för att uppfylla konventionens förpliktelser i fråga om förebyggande verksamhet och åtgärder för att motverka efterfrågan. Landskapsregeringen bör
552

eftersträva en ytterligare ökad samordning i fråga om stävjande av människohandel i form av diskriminering i arbetslivet. Det är också mycket viktigt
att det finns en beredskap och en strategi för den händelse att människohandel i form av sexuella tjänster uppdagas samt beredskap för akuta situationer
t.ex. i form av skyddsboende. Vi på Åland behöver ha en plan och en strategi.
Det är landskapsregeringen som måste ha hela bilden, de måste ha både
fågelperspektiv och vara en spindel i nätet.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Tack för ett bra betänkande och en bra presentation. Utskottet har engagerat sig i den här konventionen på ett gott sätt.
Det finns en gränsdragningsfråga som jag ändå måste fråga om på
sidan två, där sägs det att vad som däremot kan förekomma i dagsläget
är ett fenomen som betecknas diskriminering i arbetslivet och som har
koppling till människohandel, nämligen utnyttjande av arbetskraft.
Det finns en beskrivning av något som uppenbarligen förekommer
inom arbetslivet på Åland. Det är ytterligt allvarligt det här. Min uppfattning är att vi har nationell lagstiftning som förhindrar det här och
det som här redogörs för är straffbart.
Hur har utskottet resonerat när man har gjort den här kopplingen till
människohandelskonventionen kanske till större grad än till gällande
lagstiftning i landet? Är det inte så att den lagstiftning vi har ska kunna
motverka den här typen företeelser? Hur brett förekommande är det
här? Den offentlighet ärendet har fått har ju också givit en bild av att det
inte är alldeles ovanligt i vårt landskap.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Som jag påpekade så sköter sig de allra flesta. Det som utskottet har erfarit är att det väldigt svårt att exakt säga hur stort problemet
är. Det är svårt att bevisa och arbetstagarna som kommer från andra
länder är ofta väldigt lojala mot sina arbetsgivare. Vi har fått det svart på
vitt att det också förekommer på Åland. När det gäller människohandel,
och det man fokuserade på i remissdebatten, så var det väldigt mycket
fokus på prostitution och sexuellt utnyttjande. Utskottet erfar att det här
med diskriminering i arbetslivet är ett mycket större problem. Det är
också en form av människohandel. Det viktigt att vi har den här debatten och att man uppmärksammar det här problemet. Landskapsregeringen har sagt i sitt utlåtande att man ska ta fram information och man
ska jobba förebyggande osv.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Vi har orsak att vara väldigt bekymrade över den här beskrivningen som utskottet ger. Man säger att de här problemen i arbetslivet är mycket större än i landskapet än vad prostitutionen är. Då undrar jag hur man har mätt de här båda företeelserna.
Att de allra flesta arbetsgivare sköter sig: det är en väldig skillnad
mellan de allra flesta, nästan alla och att det är en försvinnande liten del
som inte sköter sig. Hur har utskottet kvantifierat de här problemen?
Om vi ska ta det här som utskottet skriver på allvar så har vi ju ett jättesamhällsproblem att hantera i landskapet. Är det så vi ska uppfatta utskottets bedömningar?
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Som jag tidigare påpekade är det oerhört svårt att säga exakt
hur mycket det förekommer. Det som utskottet ville påpeka i sitt betänkande och i sitt utlåtande är just det att det förekommer. Det är väl det
som har väckt mest uppmärksamhet.
Kanske vi tror att vi på Åland lever i någon slags glansbild eller någon
bubbla, men vi har precis samma bekymmer som man har i omkringliggande regioner. Vi fick också i går höra på seminariet att man har så kallade paketlösningar. Man köper människor och arbetstid. Det är också
ett förekommande problem på Åland. Men hur stort och hur många det
är som nyttjar arbetskraften på det här viset så är väldigt svårt att uppskatta.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Christian Beijar, replik

Ja, fru talman. Det är ett intressant betänkande som lag- och kulturutskottet kommer med. Slutsatsen att det bör uppgöras en plan och strategi för den här problematiken är bra. När jag läste det här blev jag som
många andra väldigt förvånad över utnyttjandet av arbetskraft. Det var
för mig en alldeles ny erfarenhet. Jag hade inte vetat att problemet förekommer i den utsträckning som utskottet har fått sig till del. Oberoende
av hur ärendet berördes så är det är en viktig fråga. Min fråga i det här
sammanhanget är egentligen…
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman, ledamot Beijer får fortsätta.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag ska försöka fatta mig lite kortare här. Alltså, om kommunens roll i det här sammanhanget står det så här: ”när det handlar
om fritiden har framför allt de kommunala och sociala myndigheterna
ett ansvar”. Vad menar utskottet med det?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det vi kunde konstatera var att arbetskraftsmyndigheterna har
ett ansvar för arbetstiden och de är ofta verksamma under kontorstid.
Har man problem med människohandel och utnyttjande av arbetskraft
kommer det andra fenomen. Det handlar om boende och det kan också
handla om att det finns minderåriga barn, att det är familjer som kommer hit för att arbeta. Där har kommunerna ett ansvar.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Gun-Mari Lindholm

Tack, fru talman! Jag vill rikta mitt och landskapsregeringens tack till utskottet som har arbetat engagerat med den här frågan och visat ett gediget intresse för den här problematiken. Det är värdefullt. Det är helt rätt att land554

skapsregeringen ska verka för att vi ska ha beredskap i de här frågorna. Idag
har polisen på Åland lagt ut på sin hemsida www.polis.ax, under fliken nyheter, information om hur man hanterar de här frågorna i landskapet. Detta är
ett resultat av det här arbetet som utskottet har gjort och den presentationen
som har varit i media. Där kan ni, lagtingsledamöter, media och andra intresserade ta del utav hur man ser på den här saken och hur man arbetar med de
här frågorna.
Människohandel är i allmänhet en del av den internationella, allvarliga och
organiserade brottsligheten, men bedrivs också av enskilda personer och små
kriminella grupper som har enkla strukturer och som snabbt förflyttar sig
från ett land till ett annat. Uppskattningar visar att människohandel är den
tredje största illegala inkomstkällan i världen efter narkotikahandel och illegal vapenhandel.
Polisen ska genom sin verksamhet skapa en atmosfär där människohandel
inte accepteras. Polisyrkeshögskolan ska sörja för att den som utbildas till polis har grundläggande kunskaper för att kunna identifiera offer för människohandel och att hänvisa dem till hjälpsystemet.
För att kunna upptäcka människohandel och liknande brott krävs i allmänhet att polisen bedriver en långsiktig och effektiv avslöjande verksamhet.
Polisen ska, utgående från behov, rikta resurser för att bekämpa, avslöja och
inleda förundersökningar av människohandel och liknande brott.
När det gäller människohandel rör det sig inte om handel vid en viss tidpunkt, utan det är frågan om en utnyttjande process där gärningsmannen genom att på olika sätt undertrycka offret i allmänhet försöker utnyttja honom
eller henne ekonomiskt. Vid utredningen av människohandelsbrott, men
också vid utredningen av till exempel koppleri och liknande diskriminering i
arbetslivet, ska gärningen, omständigheterna kring den och ställningen för
den som gärningen är riktad emot särskilt uppmärksammas för att en eventuell människohandel ska kunna avslöjas och för att eventuella offer för människohandel ska komma in i hjälpsystemet.
Alla åtgärder för att hjälpa offer för människohandel och liknande brott är
jätteviktiga. Tröskeln för att hänvisa någon till hjälpsystemet ska vara låg.
Redan när det i ett fall bara finns små tecken på människohandel eller liknande brott som omfattar våld eller annan användning av makt mot brottsoffret ska man ringa journumret för att reda ut om det är fråga om en situation där tjänsterna i hjälpsystemet kan utnyttjas.
Så, jag rekommenderar alla intresserade att man går in på polisens hemsida och tar del av de skrivningar som finns där. Landskapsregeringen planerar att till den 6 september hålla ett seminarium med föredragshållare både
väster- och österifrån och också hur vi hanterar det här och vilka planerar vi
har här på Åland och från landskapsregeringens sida. Jag ber att ni alla bokar
det datumet för det här ärendet och ändamålet. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Tack för den redogörelsen. Det som jag funderar över och som
jag inte tycker blev riktigt kartlagt är akuta situationer. Alltså, att ha någon form av plan eller strategi. Det kan ju vara så att man behöver ha
olika former av skyddsboende. Hur tänker landskapsregeringen agera i
den frågan?
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Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Förfaringssättet är det att om inte den personen som är offer vänder sig
själv så har man ju en skyldighet att anmäla, att ringa journummer och
att anmäla att ett brott föreligger. Sedan är det respektive myndighet
som tar tag i den här frågan. Vi har ett skyddsboende på Åland som man
åtminstone tillfälligt kan använda sig av. Sedan är det en kommunal angelägenhet. Är det däremot en invandrare eller en asylsökande så finns
det också reglerat hur man förfar inom de olika lagstiftningsområdena.
Detta gäller också om det handlar om personer som har kommit på illegala vägar till Åland. Det borde finnas en manual att följa men det är
inte lätt eftersom det har med människor att göra. Tack.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson

Fru talman! Nu har tyvärr vicetalman Jansson hunnit lämna salen. Jag begärde egentligen ordet med anledning av den replikväxling som vicetalmannen hade med utskottets ordförande Katrin Sjögren. Kanske vicetalmannen
hör det här och är på väg in, men annars ska jag berätta för er lite om hur jag
upplevt bakgrunden till de skrivningar som utskottet har presenterat för lagtinget.
I övrigt var det ett mycket väl presenterat betänkande eller snarare anförande som utskottsordförande höll. Det var till alla delar föredömligt.
Vad gäller valet att ta ett brett behandlingsgrepp av den här frågan så tror
jag att vi kan sammanfatta det som så att människohandel tar sig så oerhört
många vinklar. För oss som är lite blåögda i de här frågorna är det svårt att
riktigt förstå.
Jag tror att vicetalman Jansson med flera kommer ihåg att vi har haft en
del uppseendeväckande fall på Åland under den senaste tiden i sammanband
med en större granskning som gjordes då av arbetsmiljön bland åländska företag. Utan att peka ut någon här och nu så kan vi säga att vi har ett problem i
och med att vi har en hel del inflyttade som inte är medvetna om sina rättigheter enligt nationell lagstiftning, enligt det nya hemlandets regler.
Jag tror att utskottet här har gjort en viktig insats att försöka fungera som
lite av en folkbildare. Jag kan säga att bara på basen av det som har nämnts
om utskottets betänkande i media så har jag fått två samtal där det visat sig
att vi har exakt de problem som utskottet har valt att lyfta fram på basen av
hörandena. Ett fall handlar om en enda individ. Det finns alltså människor i
det åländska samhället som är beredda att utnyttja andra människor dvs. ha
dem att arbeta utan i praktiken någon form av ersättning.
Jag skulle säga att vi här ställs inför ett dilemma: vem ska fungera som angivare? Vem ska ta steget att anmäla? Jag tror att det är något vi alla behöver
fundera över. I dagens samhälle finns det rättsmedel. Det finns institutioner
att vända sig till, men att fungera som angivare är ingen lätt eller trevlig uppgift.
Jag har inom min bisyssla som turistföretagare ställts inför den problematiken en gång. Då handlade det uttryckligen om människohandel. Att vända
sig till polisen för att be dem granska ett mycket speciellt fall som jag som företagare fick uppleva.
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Där är det som alltid att ord står mot ord och när Åland fungerar som ett
trafficking-land i ordets rätta bemärkelse är det inte så mycket som man kan
göra. Folk får trots allt röra sig fritt om de har pappren till synes i ordning.
När det gäller de här uppdagade fallen kommer jag att försöka göra min plikt
och föra det vidare till sådana som har makt och myndighet att agera. Men
det är klart att jag kan tänka mig att en del drar sig för att fungera som en angivare.
Jag tror att vi alla som lagstiftare och politiker har en viktig position här att
faktiskt få folk i allmänhet att förstå att vi har ett medansvar.
Kansliministerns besked här att polisen väljer att lyfta fram den här problematiken på sin hemsida är jättebra. Det är ett steg i rätt riktning. Tack.
Ltl Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Min tidigare replik till utskottets ordförande var baserat på omsorg om lagtingets värdighet. Vi får akta oss för att fungera
som åklagare utan adress. Det är andra myndigheter som måste fungera
som åklagare och även angivare. Då måste adressen vara väldigt tydlig,
annars är det andra som drabbas av det här. När utskottet skriver att utskottet har fått ta del av skrämmande historier om arbetsgivare på
Åland. Man skriver att ”arbetstagare kan dessutom helt isoleras från det
omgivande samhället”. De är alltså inlåsta i princip, uppenbarligen.
Pengar tas utan fullmakt av dessa arbetstagare. Kan det vara en risk med
den här typen av skrivningar i utskottsbetänkande?
Ltl Harry Jansson, replik

Vicetalmannen, det håller jag helt med om. Jag skulle säga att vi tog en
medveten risk i det här fallet. Jag kan medge att vi extra noga granskade
den här skrivningen i betänkande. Jag tycker att ändamålen i det här
fallet faktiskt helgar medlen eftersom man bidrar till en insikt bland folk
i allmänhet om att vi har den här typen av problem. Det är klart att vi
inte ska överdriva det. Redan det faktum att vi vet att det förekommer
och har förekommit betyder att vi har ett ansvar att bidra till en folkupplysning. Sedan har utskottet kunnat konstatera att de arbetsgivare som
verkligen skulle behöva utbildning, information etc. tyvärr inte deltar i
folkutbildningen och struntar i kurser etc.
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! Vi kan ju se vem som har blivit hörda i utskottet och som
man då baserar sina påståenden på. Vi lever i ett rättssamhälle, det här
är ett direkt brott mot nationell lagstiftning och vi har en skyldighet om
vi får reda på det här beskrivs att polisanmäla och se till att de personer
som bär sig åt på det här sättet blir underställda civilprocesser. Min
fråga är: eftersom utskottet beskriver detta i detalj, har det blivit civila
processer av det här så att personer straffas för de här övergreppen?
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Utan att nu gå in i specifika fall, det kan vi naturligtvis
inte göra, så kan vi konstatera: ja, man har från arbetarskyddets sida
drivit olika anställdas intressen. Där blir det ord mot ord. Man är inte
alltid framgångsrik trots att man vet att det har förekommit brister.

557

I vissa fall handlar det tydligen om direkt uppenbar okunskap bland
företagarnas anställda. De vet inte vad det innebär att ge ifrån sig bankkoder etc. De behärskar inte språket och de vet helt enkelt vilken typ av
samhällsmiljö de lever i. Därmed är man utlämnad helt och hållet. Det
är klart att polisanmälan kan göras av arbetarskyddet och andra. Men
jag tycker att vi alla måste bidra. På vårt sätt.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag vill tacka lagtingsledamot Harry Jansson för klargörandet
av hur utskottet diskuterade. Det var precis på det här viset. Vi kunde
välja att inte skriva något alls, men det var så tydligt och klart i hörande
att de här vissa anmärkningsvärda uppgifterna kom fram. Det var ett
ställningstagande som utskottet gjorde, att det är viktigt att de kommer
allmänheten till kännedom.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack! Det stämmer. Man måste välja väg, men så här avslutningsvis håller jag med vicetalman att det är en risk vi tar med tanke på lagtingets
roll.
I det här fallet tycker jag att vi kan ha mycket gott samvete för vår
produkt. För övrigt kan jag intyga för alla i salen att stämningen i utskottet är nuförtiden synnerligen gott. Arbetsmiljön är mycket angenäm.
Tack.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman. Några kommentarer i detta allvarliga, viktiga ärende. Jag
besökte riksdagen i Helsingfors igår i ett annat ärende. Där debatterades
samma fråga, då från synpunkten av huruvida Finland skulle ratificera denna
europakonvention. Det vi nu har att ta ställning till är inte konventionens innehåll utan huruvida den kan sättas i kraft såsom gällande lag i landskapslagstiftningen. Det är en viss skillnad. Utskottet föreslår med rätta att konventionen ska, även på de områden där vi har lagstiftningsbehörighet, gälla på
Åland som landskapslag. Det är det vi behandlar nu.
Jag har tagit del av texten eller nyheten som den heter i Ålands polismyndighets hemsida. Den texten föranleds just av denna riksdagsdebatt, tajmingen är sådan. Så vitt jag kunde utröna är det här en text som är inte är producerad på Åland, utan någonstans centralt, om jag får uttrycka det på det sättet. Troligen i polisstyrelsen eller möjligen i inrikesministeriet. Det föringar
inte dess innehåll och värde. Det finns eventuellt hänvisningar där som inte i
alla avseenden är relevanta i vår lagstiftning. Kanske man kan säga att man
kunde ha tillfört element ur vår rättsordning. Det är detaljer i sammanhanget. Texten är lång, innehållsrik och informativ. Men, när vi rör oss på
den här typen av ganska komplicerade rättsområden så är beskrivningarna
goda men de anvisade medlen är mer begränsade. Det föranleder mig till den
andra kommentaren.
Jag var lite osäker på vad vicetalmannen Roger Jansson här menade med
anmälningsskyldighet och civilprocess. Om civilprocessen avser allmänna
domstolar så är det korrekt, men om den igen avser föremålet för en rättslig
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behandling så talar vi om brottsprocess eller straffprocess. Det är en nyans i
sammanhanget, men här skulle jag ändå vilja påpeka att den populära eller
allmänna anmälningsskyldigheten hos medborgare i en rättsstat i allmänhet
inte är så vidsträckt som här uttalades. Vi medborgare är inte förpliktade att
anmäla allt som vi tror eller misstänker vara ett brott. En sådan medborgerlig
skyldighet finns alltså inte i vår rättsordning, utan det är de allra grövsta
brotten där man är skyldig att anmäla och ingripa. Normalt ska det följa mer
är sex års fängelse på misstanke av ett sådant brott, där alltså underlåtenhet
att anmäla i sig är ett brott. När det handlar om människohandel kan det definitivt ha att göra med den typ av kriminalitet som kan överskrida denna
tröskel. Som en allmän regel ska man inte utgå ifrån att varje överträdelse av
förbud i det här avseendet ålägger oss all en anmälningsskyldighet.
Ärendet är oerhört viktigt och det var väl att ministern också sade att det
blir en uppföljningsprocess, ett seminarium i höst, och det är mycket möjligt
att ärendet inte vinner på en fortsatt behandling här hos oss i lagtinget. Tvärtom är det nog väl att konventionstexten bringas i kraft som lagstiftning
också hos oss så att lagtinget följer den rekommendation som utskottet har
givit. Tack.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Tack för den här klargörande redogörelsen på några punkter. För min del har jag inte talat om någon allmän anmälningsplikt utan
jag ville veta om den beskrivning av något som uppenbarligen har hänt i
landskapet hade resulterat i brottsanmälan som är det riktiga uttrycket.
Av de som har hörts här tänkte jag närmast på polismästare, gränsbevakare och arbetsskyddsinspektör. De har väl den här uppgiften, om det
framkommer i deras arbete att sådant sker som här beskrivs, att tillse att
sådan brottsanmälan görs. Därför var min fråga den att om dessa fall
har resulterat i civilprocess.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman. Jag är övertygad om att minister Lindholm är mest
kompetent att besvara den senare delen av frågan. Den första delen är
alldeles riktig. Myndighetspersoner som har förundersökningsrätt- och
plikt, och framför allt sådana som har åtalsrätt, är skyldiga att vid misstanke om brott som vilar under allmänt åtal inskrida. Där går gränsen
mellan civil skyldighet och myndighetsutövning. Jag delar den uppfattningen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lag- och kulturutskottets betänkande. Lagförslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.
Föredras
7

Rödlistning av siken
Landskapsregeringens svar
Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 7/2011-2012)
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En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar
på frågan. Frågeställaren får efter det hålla högst två anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten.
För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan de övriga yttranden inte
får överstiga tre minuter.
Svaret kommer att avges av minister Fredrik Karlström.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Världsnaturfondens finlandsavdelning WWF Finland har rödlistat östersjösiken i sin fiskguide. Rödlistningen befaras ha en stor påverkan
på konsumentbeteendet vilket säkerligen är avsikten med rödlistningen. Åtgärden har enligt uppgift redan gjort det svårare att sälja sik fångad i östersjön vilket ytterligare minskar möjligheterna att försörja sig på fiske.
Därmed ställer jag till landskapsregeringen följande fråga: Vilka strategier
har landskapsregeringen för att återupprätta sikens status för att därmed
möjliggöra ett fortsatt yrkesfiske på Åland?
Minister Fredrik Karlström

Tack, fru talman! Den aktuella rödlistningen gäller uttryckligen vandringssiken som är en av flera underarter inom sik släktet. På Åland förekommer i
huvudsak två underarter av sik, varav vandringssiken är en. I huvudsak utgörs det åländska sik beståndet troligtvis av en lokal sik som leker i våra närområden. Det som utgör ett direkt hot mot det åländska sikfisket och därmed
även det hela åländska kust- och skärgårdsfisket är världsnaturfondens uppmaning till marknadens aktörer att endast handla med grönmärkt fisk. Detta
har fått de stora butikerna att avstå från all sik från havet. Anledningen till
detta är att eliminera risken för att få den rödlistade vandringssiken i sina
försäljningsdiskar. En åtgärd som enligt landskapsregeringen är kraftigt
överdriven eftersom den automatiskt även diskvalificerar en stor mängd ickerödlistad sik.
Landskapsregeringens bedömning är ändå att man inte har några direkta
möjligheter att agera gentemot världsnaturfonden och häva deras rödlistning
eftersom de är en ideell organisation. Däremot har man varit i kontakt med
olika organisationer i Finland, bland annat Finlands Yrkesfiskarförbund.
Dessa organisationer har i sin tur fört förhandlingar med de stora butikskedjorna. De här förhandlingarna har börjat ge resultat och det hotade totalstoppet för sik från havet ser ut att delvis kunna vara undanröjt.
En annan direkt insats för att bibehålla avsättningsmöjligheterna är att finansiera en kampanj för närfisket som den lokala fiskeriorganisationen
Ålands Fiskare r.f. planerar att genomföra på den åländska hemmamarknaden. Detta kommer att ske i sommar. Kampanjen är planerad att genomföras i samarbete med handlare och grossister så att man ska äta närfiskad fisk.
På längre sikt gäller det att ta fram fakta för att kunna bemöta sådana här
hot när de uppkommer och försvara det småskaliga åländska fiskets hållbarhet. För närvarande finansieras inom ramen för det operativa programmet
för fiskerinäringen på Åland ett projekt för att utreda möjligheten att miljöcertifiera det åländska kustfisket. Även det här projektet drivs av Ålands Fiskare r.f. och resultatet ska visa om fisket är uppbyggt på ett sådant sätt att
kriterierna för en miljömärkning uppfylls. Om inte kriterierna uppfylls ska
det framgå vilka åtgärder man behöver vidta för att de ska uppfyllas. Den
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märkning som utreds är den så kallade MSC-märkningen som står för Marine
Steward Ship Council. De driver ett välkänt och omfattande certifieringsprogram för hållbara fisken.
Landskapsregeringen är övertygad om att en märkning kan förbättra konkurrensförutsättningarna och att handeln bedömer att en märkning av det
åländska fisket skulle gynna exporten.
I det här sammanhanget är det viktigt att kunna påvisa att det fiske som
sker är hållbart. På Åland övervakas fisket och fiskebestånden av fiskeribyrån. Årligen följer vi upp variationerna av de lokala bestånden. På basen av
det och de uppgifter som framkommer i arbetet så regleras det åländska fisket vid behov för att anpassas till resurserna.
Sik beståndet förstärks genom årliga utplanteringar också som ni vet. Via
Guttorp 2011 planterades 160 000 sik yngel. Märkningsundersökningar som
har gjorts har visat att den sik som planterats ut på Åland lever mycket stationärt och återvänder till utplaceringsområdet som könsmogna. Utplanteringen är därmed viktig för att upprätthålla de lokala bestånden. Vi kanske
borde fortsätta att satsa ännu mer på att plantera ut sik i framtiden för att
motverka sådana här tendenser som de här organisationerna får för sig
ibland att göra utspel kring. Tack.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Tack för ett fylligt svar. Det är korrekt att världsnaturfonden är
ute efter att skydda vandringssiken som leker vid mynningen av Torne älv
uppe i Bottenviken. Möjligen vandrar den ibland så långt som till våra vatten.
Det finns tvister om hur mycket men förmodligen i någon mån i alla fall. Den
sik som fiskas i våra vatten är i högsta grad annan sik. Det är ett ställningstagande som jag håller med om.
Alla de här planerna på att kampanja för den åländska siken, att certifiera
den och möjligen märka den är bra. Detta kunde utgöra en del av ett hållbart
fiske och därmed vara ett försäljningsargument.
Ett misslyckande att övertyga konsumenterna om att den åländska fisken
duger som människomat är riskfyllt. Vi kan fort stå inför en sådan situation
att vi inte har några fiskare kvar. Den vara som inte går att sälja, den kommer
man inte heller att fiska efter.
Som tur är agerade Finlands Yrkesfiskarförbund aktivt i den här frågan.
Förbundet besökte de stora partihandlarna som redan dagarna efter rödlistningen hade skickat ut besked om att de inte köper den åländska siken mer.
Man lyckade komma till resultat i förhandlingarna. I dagsläget köper man sik
för tillfället härifrån Åland. Ingen vet exakt hur konsumenterna kommer att
reagera. Det är ändå de som bestämmer om de vill ha siken eller inte.
Ministern sade att det inte är framgångsrikt att prata med världsnaturfonden. Jag menar att det kunde finnas skäl till det i alla fall. Finländska myndigheter hävdar att vandringssiken borde skyddas genom att en möjlig begränsning av sikfisket vid Torne älvs mynning eller nära mynningen, men
inte så långt ner som på Åland.
Minister Fredrik Karlström

Som ni märker, fru talman, är vi ganska överens i den här frågan. Vi vill båda
fiskstammen väl på Åland och vi vill också värna om det åländska sikfisket.
Det småskaliga kustfisket som vi bedriver här är ett hållbart fiske.
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Jag är glad att Ålands fiskare har varit så pass förutseende att man redan
för över ett år sedan ansökte om pengar från den gemensamma fiskerifonden
att kunna se på möjligheterna att MSC- märka det åländska kustfisket. Jag
var i kontakt med organisationen för inte så länge sedan och frågade hur det
går. Rapporten är tydligen skriven men varken de eller vi har fått se resultatet
än. Det är på kommande. Den ska landa på våra bord vilken dag eller vecka
som helst. Den visar förhoppningsvis också att vi har ett så hållbart fiske som
vi tror att vi har. Om inte så är fallet ska vi se vad vi kan åtgärda för det.
Den här kampanjen är också bra eftersom vi kommer att informera folk.
Många kanske tror att det är bedrövligt att äta den lokala åländska siken som
är fiskad i östersjön. Så är inte fallet. Det är bra att vi kan ta tillfällen som
dessa att argumentera för och informera och förklara man kan äta den
åländska fisken. Den är hälsosam och nyttig. Den är inte utrotningshotad.
Det är en viktig punkt.
Jag hoppas att också media tar fasta på, informerar om och sätter sig in i
detta. Yrkesfiske på Åland är en liten bransch men den är viktig. Särskilt ute i
skärgårdskommunerna finns det en stor framtid för åländska yrkesfiskare att
fortsätta och börja utvecklas.
Ltl Mats Perämaa

Jag tror att fiskeministern, jag och liberalerna har samma åsikt i den här frågan. Det handlar om hur man ska uppnå målet, att man fortsätta med det
hållbara fiske som vi alla är överens om att bedrivs här på Åland gällande siken.
Enligt min uppfattning är situationen ändå betydligt allvarsammare än här
förespeglas. Fiskare har de facto fått besked om att de inte får leverera fisk
mer, även om partiaffärerna möjligen har backat tillbaka i viss mån. Det har
sagts att det kan bli en situation där restauranger och konsumenter väljer att
sälja andra produkter för att slippa komplicerade konsumentfrågor om siken.
Kunde landskapsregeringen ändå inte tänka sig att tillsammans med vår
lokala fiskeorganisation och Finlands yrkesfiskarförbund försöka åstadkomma en diskussion med WWF Finland för att möjligen upphäva den här
rödlistningen? Kanske partiaffärerna och finländska myndigheter också
kunde medverka? Enligt de uppgifter jag har avser WWF Finland nu i dagarna inleda en kampanj för att befästa den här rödlistningen.
Minister Fredrik Karlström

Jag håller nog helt med ledamot Perämaa. Naturligtvis ska vi göra allt vi kan
för att värna om vår sikfisk och fiskeriet här på Åland. Även om jag ibland är
misstänksam mor alla dessa miljöorganisationer och deras baktankar så
handlar det om vanliga människor som förstår och lyssnar på kloka argument. Både jag och avdelningen kommer att ta kontakt med fiskeribranschen
för att se hur vi kan ta den här frågan ett snäpp upp. Då ser vi vad vi kan få
för genomslag.
Det är felaktigt att rödlista den utplanterade åländska siken. Den är inte
utrotningshotad på något sätt. Den kan ätas. Det vill jag verkligen poängtera.
Föredras
8
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Upphandling av varutransporter till skärgården
Landskapsregeringens svar
Ltl Torsten Sundbloms skriftliga fråga (SF 6/2011-2012)

En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar
på frågan. Frågeställaren får efter det hålla högst två anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten.
För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan de övriga yttranden inte
får överstiga tre minuter.
Svaret kommer att avges av minister Veronica Thörnroos.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Det här gäller upphandling om varutransporter till skärgården. Det finns farhågor om att servicenivån kommer att sjunka om blandningen av olika slags gods, t.ex. färskvaror, oljeprodukter och byggvaror,
kommer att transporteras tillsammans i och med att nytt kontrakt om upphandling av varutransporter till skärgården tecknas som medger samtransport av färskvaror och andra produkter. Frågan är om landskapsregeringen
har genomfört upphandlingen på det sätt lagstiftningen föreskriver och tryggar en kommande kontrakt en bibehåll servicenivå samt att transport även i
fortsättningen följer ett lagenligt sätt?
Minister Veronica Thörnroos

Tack, talman! Tack ledamoten Torsten Sundblom för den här frågan. Upphandlingen av varutransporter är ett återkommande fenomen, vart tredje år
har det varit hittills. Det är en fråga om en EU-upphandling eftersom det är
varor och tjänster som överstiger 200 000 euro på årsbasis. Jag vill kort beskriva förfaringssättet när man gör en upphandling. Man sammanställer en
dokumentation där det vanligtvis ingår flera ska-krav som inte är förhandlingsbara. Bör-krav ska rangordnas så att man vet hur man ska bedöma dem.
Det får inte finnas någon form av godtycke eller tyckande, utan beslutet
måste basera sig på ren objektivitet.
Efter att annonsen har lagts ut och publicerats på vederbörligt sätt, på den
internationella sajten Hilma så låter man det gå x-antal dagar. Det handlar
faktiskt om en ganska lång tid, två månader, innan anbuden kommer in.
Det första man gör när anbuden kommer in är att öppna anbuden och kontrollerar om de uppfyller ska-kraven. Det är en skild behandling. När den behandlingen är färdig och man kanske konstaterar att tre anbud har kommit in
och att de uppfyller alla ska-krav då går man in i nästa skede. I nästa skede
tar man ställning till vilka av de anbud som har inkommit man ska inleda avtalsförhandlingar med. Man inleder avtalsförhandlingar med den som man
har rankat med högsta poängen. Om det ”bara” har varit prisnivån som avgjort så är det priset som avgör. Först i tredje hand skrivs ett kontrakt.
Skulle jag svara väldigt kort på de tre frågor som finns i ledamoten Torsten
Sundbloms skriftliga fråga så kan jag säga: ja, ja, ja. Om jag utvecklar det lite
kan jag säga att upphandlingen har genomförts enligt gällande lagstiftning.
Tryggar kontraktet en bibehållen servicenivå? Där kan jag svara ja. Kommer
att transporten i fortsättningen att ske på ett lagenligt sätt. Ja!
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! I det här fallet så är det ganska länge sedan frågan ställdes.
Den här upphandlingen avbröts tre dagar efter att jag skrev den här frågan.
Det måste finnas en orsak till att man avbröt upphandlingen. En tilläggsfråga
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är om det görs några konsekvensanalyser: vad betyder det och hur påverkas
de små lokalsamhällena vad gäller negativ och positiv bemärkelse?
Minister Veronica Thörnroos

Tack, talman. Det är helt korrekt att upphandlingen avbröts. Vi talar om en
EU-upphandling där det krävs ytterst specifika händelser för att kunna avbryta en upphandling. Man kan inte avbryta en upphandling fast man skulle
misstänka att man har ett fel i processen om det inte är väldigt gravt.
I det här fallet avbröts upphandlingen enligt ÅFS-lagen, lagen om offentligt
upphandling, därför att förutsättningarna för upphandlingen av varutransporterna väsentligt hade förändrats. Det som hände var att det fanns en politisk konsensus kring omställningsbudgeten och de facto att 3000 körtimmar
skulle plockas bort från skärgårdstrafiken. Den informationen fanns inte tillgänglig i samband med att man gjorde den här upphandlingen. Det betydde
att anbudsförfrågan måste göras om och göras på ett annat sätt utgående från
de nya turlistor som kommer att gälla i fyra år framåt.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Jag fick ingen klarhet i om man gör någon konsekvensanalys utav sådana här upphandlingar före man bjuder ut det nästa gång? Hur
påverkas de olika transportföretagen som är verksamma i den åländska skärgården?
Minister Veronica Thörnroos

Tack, talman! För tillfället pågår ett arbete på avdelningen där man tittar igenom regelverket och man förbereder en ny upphandling. Man gör konsekvensanalyser inom ramen för det regelverk som EU:s lagstiftning tillåter. Det är
det som är vår spelplan. Sedan kan jag som skärgårdsbo tycka en hel del, men
det tyckandet hör definitivt inte hemma i en upphandling av Ålands landskapsregering.
För kännedom
9

Landskapsregeringen och Nordiska ministerrådet – verksamheten 2011 och prioriteringar 2012
Landskapsregeringens meddelande (M 3/2011-2012)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 20.04.2012.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 20.04.2012 klockan 09.30, då det hålls en nordisk temadag. Plenum
är avslutat.

564

Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL
M W-A

Plenum den 20 april 2012 kl. 09.30
Plenum börjar .............................................................................................................................................................. 565
Enda behandling .......................................................................................................................................................... 565

1

Landskapsregeringens arbete för att förhindra gränshinder
Landskapsregeringens meddelande (M 2/2011-2012)

Enda behandling .......................................................................................................................................................... 610

2

Ålands delegations i Nordiska rådet berättelse för tiden 1.1. – 31.12.2011
Ålands delegation i Nordiska rådet berättelse (NRB 1/2011-2012)

Enda behandling .......................................................................................................................................................... 610

3

Landskapsregeringen och Nordiska ministerrådet – verksamheten 2011 och prioriteringar 2012
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 26 ledamöter är närvarande.
Lagtingsledamöterna Tony Asumaa och Mats Perämaa anhåller om ledighet från dagens
plenum på grund av privata angelägenheter. Lagtingsledamoten Christian Beijar på
grund av möte i Finlands svenska folktings utskott.
Vice talman Roger Jansson anhåller om ledighet från plenum 23 april på grund av
BSPC-möte i Berlin och. Beviljas.
Enda behandling
1

Landskapsregeringens arbete för att förhindra gränshinder
Landskapsregeringens meddelande (M 2/2011-2012)
Enligt 30 § i arbetsordningen kan lagtinget på förslag av talmannen remittera ett meddelande till ett utskott eller till självstyrelsepolitiska nämnden. Beslutar lagtinget att ett
meddelande inte ska remitteras antecknas ärendet för kännedom.
Talmannen föreslår att ärendet remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden. Kan förslaget godkännas? Godkänt. Lagtinget kommer alltså att anteckna sig ärendet för kännedom.
Diskussion.
Minister Veronica Thörnroos

Fru talman! Bästa lagtingsledamöter och åhörare, jag har i egenskap av nordisk samarbetsminister fått förtroendet att presentera det av landskapsregeringen avgivna meddelande nummer 2, angående arbetet med att förhindra
gränshinder.
Jag tycker att det är oerhört glädjande att de nordiska länderna och de
självstyrande områdena tillsammans har satt gränshinder i fokus och tillsammans ordnar debatter i samtliga parlament, där både parlamentariker
och regeringsmedlemmar ingår. Det är bra, det är så vi ska jobba, tillsammans blir vi starkare.
Vad är ett gränshinder? Jag tror att man får lika många svar som antalet
personer man frågar. Alla har vi, eller någon i vår omedelbara närhet, fått
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problem när han eller hon förflyttar sig från ett land till ett annat. Men vi har
också fått problem när vi kanske ska byta bostad, byta arbetsplats eller göra
andra förändringar i livet som inte behöver betyda att vi byter land. Ordet
”gränser”, bästa ledamöter, ger oss olika associationer men har ändå innebörden av att det begränsar något, i det här fallet rörlighet i en allt mer globaliserad värld.
Debatten idag handlar i första hand om den typen av hinder vi råkar ut för
när vi förflyttar oss själva eller varor mellan de nordiska länderna. Norden
består av fem olika nationer och därtill tre självstyrande områden med delvis
egna lagstiftningar. Sett ur ett historiskt perspektiv så kommer vi alla från
olika politiska och administrativa traditioner som naturligtvis återspeglar sig
i vår lagstiftning.
Sett ur ett EU-perspektiv så är tre länder och ett självstyrt område, Åland,
medlemmar, medan två länder och två självstyrda områden står utanför. Genom åren har det även medvetet skapats en mängd lokala och regionala särlösningar som i praktiken bara flyttat gränshindren längre in i länderna när
två gränskommuner vill underlätta umgänget mellan sig.
Som ni hör, bästa ledamöter, så är det inget enkelt arbete att lösa upp alla
olikheter som idag finns i Norden. Arbetet har ändå tagit ett stort steg framåt.
Det av statsministrarna tillsatta Gränshindersforum har av nordiska tjänstemän och politiker hyllats som det hittills bästa projektet för att lösa gränshinder. I arbetsgruppen ingår representanter från de fem nordiska länderna
samt från Åland.
Ordförande, den tidigare ministern, ambassadören Ole Norrback, har påpekat att det aldrig tidigare har funnits ett så starkt politiskt intresse bland
alla nordiska politiker runt problematiken. Han ställer oss också till svars
”gränshinder är genom lagstiftning skapade av politiker, det är också deras
ansvar att lösa dem”. Under 2011 löstes 11 gränshinder, summan kan tyckas
banal, men den största vinsten är att gränshindren nu är ett fokusområde i
samtliga nordiska länder och självstyrande områden. Det är ju så, bästa ledamöter, före man kan åtgärda ett problem så måste man också inse att man
har det.
Den pågående debatten om Norden som en förbundsstat och vilken ekonomisk kraft det skulle kunna finnas i en nordisk förbundsstat har påverkat
intresset för gränshinderproblematiken på ett helt nytt sätt.
Landskapsregeringen deltar aktivt i det nordiska gränshinderarbetet och
har ett särskilt stort och aktivt kontaktnät bilateralt med våra närmaste grannar Sverige och Finland. Bland de viktigaste områdena med exempelvis Sverige är att de åländska ungdomarna ska kunna studera där utan alltför stora
problem. Sjöfartsanställda på svenskflaggade fartyg är en annan grupp som
hamnar mellan regelverken.
De flesta gränshinder är gränshinder som rör skatter och socialförsäkring,
områden där Åland saknar egen behörighet.
Jag kan ge ett konkret exempel, en liten historia om talmannen så tillåter.
Jag träffade en bekant i förra veckan. Hon var lite bekymrad då hon samma
dag, från en annan familjebekant, hade fått en förfrågan om när hon skulle
skiljas. Eftersom hon inte kände till att de hade några problem i sitt äktenskap så ställde hon sig lite undrande inför frågeställningen. Det visade sig då
att den kvinnan som hade frågat henne hade hört att hennes man skulle vara
föräldraledig. Eftersom hon visste att kvinnan inte väntade barn så utgick
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hon ifrån att det var frågan om en skilsmässa och att mannen skulle flytta
ihop med någon annan som var gravid. Men så var ju inte alls fallet.
I Sverige har man möjlighet att lyfta sina föräldradagar upp till att barnet
är åtta år, 480 dagar. I Finland, det socialområdet som Åland tillhör, gäller
dessa dagar upp till tre år.
Med detta försöker jag säga att information är någonting som är viktigt
både i det privata livet men också från myndigheternas sida ut till våra enskilda medborgare.
Därmed kommer jag osökt in på information och hur vi hanterar den på
Åland. Vi har idag ett stort antal ”informationskontor”. Vi har Ålandskontor i
Stockholm och i Helsingfors. Vi har Hallå Norden som är ett tvåårigt försöksprojekt. Jag hoppas att vi ska kunna arbeta vidare i Nordiska ministerrådet
och få pengar där till en fortsättning. Vi har Ålands näringsliv, Arbeta och Bo
på Åland, Posten på Åland, FPA, skattebyrån, Tullen och listan kan göras
lång. Ändå står flertalet av våra medborgare inför praktiska problem, gränshinder.
Om man tänker sig rent teoretiskt hur mycket tid och pengar man kunde
spara för den enskilda, för företagen och för samhället i stort om vi fick till
stånd ett ytterligare förbättrat informationsflöde. Där finns enorma vinster
att göra, både vad gäller tid och pengar.
Minst lika viktigt är att vi inte skapar nya gränshinder i samma eller i
högre takt än vi löser gamla. Vid stiftandet av lagar och implementeringen av
EU-direktiv finns det en enighet mellan alla lagstiftande områden i Norden
att arbetet måste förbättras, ett arbete som redan är igång.
Som grund för lagstiftningsarbetet kan man gå tillbaka till Helsingforsavtalet artikel 4: ”Det föredragande parterna skola fortsätta lagsamarbetet i
syfte att uppnå största möjlig överensstämmelse på privaträttens område.”
I artikel 6: ”De föredrags slutande parterna skola eftersträva inbördes samordning av annan lagstiftning än som sagts på sådana områden där detta
ter sig ändamålsenligt”.
Vi har alltså en möjlighet att bli bättre. När vi här i Ålands lagting och
Ålands landskapsregering lämnar fram lagframställningar har vi alltid en
analys av det ekonomiska läget, jämställdheten och miljön. Men vi behöver
förbättra oss vad gäller analysen hur vår lagstiftning påverkar de andra nordiska länderna, åtminstone de länder som ligger oss närmat i öst och väst.
Talman! I det meddelande som landskapsregeringen idag har överlämnat
till lagtinget finns det redogjort vilka pågående arbeten som är igångsatta. Ett
av de viktigare är den arbetsgrupp med experter som är tillsatt av de nordiska
arbetsmarknadsministrarna. Den expertgruppen har fokuserat på frågor
inom social- och arbetslivssektorerna, det är där som de flesta hinder finns.
Deras rapport kommer att behandla fyrtiotalet olika hinder där man också
har ambitionen att komma med konkreta lösningsförslag.
Bästa lagtingsledamöter! I den omställningsbudget som landskapsregeringen överlämnat till lagtinget den 4 april har vi satt målsättningen att om
tio år ha ökat Ålands befolkning till 32 000 invånare och ökat antalet arbetsplatser med 2 000. För att uppnå dessa mål krävs att rörligheten mellan länderna och till Åland görs så smidig och enkel som möjligt. Genom att bidra
till skapandet av lättillgänglig och korrekt information och att driva arbetet
framåt med rivandet av gränshinder vill landskapsregeringen med hjälp av
lagtinget säkerställa att vi når upp till de målen.
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Genom att förbättra konsekvensbedömningen av nya lagar och implementeringen av EU-direktiv så ligger makten här i lagtinget över den del av lagstiftningen där Åland har behörigheten.
Jag hoppas att vi idag ska kunna ha en konstruktiv och saklig debatt nu när
gränshinder för första gången är i fokus här i lagtinget. Vi strävar alla mot
samma mål, vilket är att minska olägenheterna som gränshinder för med sig.
Åland har en särskild situation med sin delade lagstiftningsbehörighet. Det är
därför ännu viktigare att vi talar med en gemensam stämma, landskapsregering och lagtinget, vid våra möten med partikollegor, ministrar och regeringar i både öst och väst.
Talman! Jag avslutar översiktsdelen av landskapsregeringens meddelande
och ber att få återkomma med senare inlägg angående detaljfrågor. Tack.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag vill sätta en fjäder i samarbetsminister Thörnroos hatt
för det här meddelandet och också i hela regeringens hatt. Det är ett bra
dokument.
Det fokuserar mycket på de fysiska gränshindren, men det finns också
en rad, och kommer hela tiden fler, virtuella gränshinder. När den här
läsplattegenerationen växer upp så ökar detta varje dag. Den kulturella
livsluften, som det öppna fönstret mot väster som Ålands hav utgör,
Sverige, är väldigt viktig att värna i de här sammanhangen. Ålänningarna får mer och mer andningssvårigheter när man mer och mer umgås
över och beställer sin underhållning och sitt kulturella material över internet. Detta nämns också i form av gränshinder i meddelandet på näst
sista sidan; TV-kort och SVT PLAY. Men det finns också många andra
kanaler. Snart börjar det bli problem när man ska köpa en bok och när
man ska prenumerera på en tidning osv. Det här problemet bör man
också sätta speciell fokus på.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Först vill jag tacka ltl Danne Sundman för fjädern. Det är
inte så ofta man får en fjäder, tack för det.
När det gäller radio- och TV-frågor så är det av yttersta vikt att landskapsregeringen fortsätter det arbete som påbörjats redan på 1960-talet.
Det som ltl Danne Sundman för fram är helt sant, det här är ett stort
problem. Det kan bli ännu större om vi inte aktivt arbetar med det.
Jag vet att minister Johan Ehn gör så gott han kan i de här frågorna.
Men det är allas vår skyldighet att se till att vi når en lösning. Ska vi ha
ett kulturellt utbyte på svenska av nyheter och underhållningsprogram
så måste vi alla inse att det är Sverige som är vår livlina där.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag vet att regeringen har höga ambitioner. Kulturminister
Ehns arbete nämndes. Jag önskar all lycka och framgång i det arbetet.
Anton Kalmers kamp är synnerligen aktuell än idag. Idag finns det en
stor folkrörelse på Åland, TV-piraterna, som på ett eller annat sätt ser på
TV olagligt, med diverse hjälpmedel. Jag har själv uppmanat till civil
olydnad men jag skulle gärna önska att man slapp göra det och att ålänningarna skulle få tillgång till allt kulturellt flöde, all livsluft som finns
från Sverige, utan att behöva vara kriminella. Det här tar sin tid.
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Tankarna kring nordisk förbundsstat tycker jag är något som vi ska
driva starkt här på Åland. Det skulle vara ett alternativ när det här korthuset, Europeiska Unionen, eventuellt faller. Det skulle skapa en dynamisk men samtidigt en region som skulle vara en stark aktör, som ett alternativ om Europeiska Unionen förfaller.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Jag delar helt och hållet ltl Danne Sundmans synpunkter, förutom att jag inte från talarstolen i Ålands lagting kan stå och
uppmana till civil olydnad. Men för övrigt stöder jag resonemanget. Jag
har också en stark tro att den nordiska förbundsstaten kommer att bli
verklighet en dag. Jag tror inte att den är avhängigjord av EU:s fall eller
icke. Jag tror att den ändå behövs för att kunna sätta Norden på kartan
på ett helt annat vis än idag, när vi är så pass små som enskilda länder
och självstyrande områden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Med tanke på den handel som sker över gränsen hela
tiden och de varor som kommer in till Åland så har man inte i det här
meddelande nämnt ett gemensamt pantsystem. Jag saknar i uppräkningen att man t.ex. skulle få pant på svenska julmustflaskor och påskmustflaskor och allt möjligt.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack talman! Den här listan som ligger som bilaga 1, med hinder att lösa
tillsammans i Norden, är processad i Köpenhamn. De är framtagna som
gemensamma dokument, delvis med inriktning mot de olika länderna
och självstyrande områdena.
Vad gäller själva pantfrågan så är det en fråga som länge har varit på
tapeten. Vi som sitter här vet att Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet ännu inte fullt ut har en samsyn kring hur frågan ska hanteras. Jag
vet också att minister Carina Aaltonen i sitt anförande kommer att beröra pantfrågan, så hon får besvara den frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Tack minister Thörnroos och regeringen för ett fint
meddelande och bra anförande.
I anförandet sade ministern att det finns lika många definitioner på
gränshinder som det finns människor. Jag tycker att definitionen är väldigt enkel. Ett gränshinder är när det för en enskild människa eller för
ett företag är svårare att agera över en gräns än om man befinner sig
inom landet. Det blir extra svårt ju mindre landet eller orten är. Därför
är det viktigt för oss ålänningar att verkligen driva på det här. Jag tror
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att Gränshindersforum har alla förutsättningar att lösa problemen efterhand. Jag förväntar mig mycket av det.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Det råder i princip en konsensus kring att Gränshindersforum, under ambassadör Ole Norrbacks ledning, faktiskt har visat rejäla krafttag framåt och inte bara är en papperstiger. Det finns verkligen
konkreta lösningsförslag och man arbetar på ett helt annat sätt än vad
man har gjort många gånger tidigare i Nordiska rådet sammanhang. Där
är vi helt eniga.
Vad gäller definitionen av gränshinder så visst är det så som ltl Eliasson sade. Jag stöder det resonemanget. Samtidigt finns det hos våra invånare också en uppfattning angående de sociala förmånerna, om de
förändras när man flyttar till ett annat land så uppfattar man det ofta
som är gränshinder, vilket de sociala förmånerna de facto inte är. Vi kan
inte påverka hur länderna sinsemellan väljer att lägga sina sociala förmåner.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag håller helt med. Jag tror att vi inte behöver lägga
ner så mycket kraft på att definiera gränshinder, utan mera kraft på att
lösa dem. Därför sade jag så här.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Som jag sade i mitt huvudanförande så valde jag också att
ha en ganska överblickande syn på meddelandet och på gränshinderproblematiken. Vi kan sedan alla återkomma här i debatten och lyfta
olika hinder och föra resonemang kring om vi har några konkreta lösningsförslag att ta fram. Vi ska också komma ihåg att vi inte får bli för
negativa i vår debatt. Vi har det så fantastiskt bra här i Norden. Norden
är tryggt, Norden är välfärd och jag bara manar till en liten försiktighet
så att vi inte blir för negativa och lastar en massa gränshinder på
varandra. Vi ska komma ihåg att vi har mycket som är bra också.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Harry Jansson

Fru talman! Jag tänkte börja med några allmänna reflektioner i och med att
det är en ny delegation som har tagit sig an ansvaret för Ålands arbete på
parlamentarisk nivå inom Nordiska rådet.
Här har vi under ledning av nye ordföranden Wille Valve fått en bra uppstart. Jag kan konstatera att ordförande Valve till alla delar har levt upp till
våra förhoppningar om ett aktivt deltagande i allt av nordisk karaktär.
Till mig att göra en personlig reflexion efter att en längre tid ha varit borta
från den nordiska arenan rent konkret. Det som hänt sedan det glada 90-talet
är en politisering av det nordiska samarbetet. Jag blev faktiskt förvånad över
att vi har fått in politik i nordiskt samarbete. Det förvånar mig därför att Nordiska rådet trots allt inte har fullmakt att agera som en vanlig församling av
politisk karaktär.
Det andra är den språkliga utvecklingen där man har noterat att trots att vi
är ett samfund bestående av närsläktade nationer på många sätt, så märker
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jag att den språkliga klyftan har ökat i Norden. Det är naturligtvis att beklaga.
Det är en svår utveckling att hindra att den fortsätter. Därför är det glädjande
att den parallella debatten äger rum i de nordiska parlamenten och i de självstyrande områdena, så att man därmed får större fokus på nordiska frågorna
och förhoppningsvis förståelse för behovet av en gemenskap även politiskt.
Nordiska samarbetet är för oss ålänningar en oerhört värdefull arena. Må
vara att de nordiska parlamenten inte skickar sitt politiska A-lag till sessionerna eller utskottsmötena. Men för oss ålänningar är det en förträfflig miljö
för politiska kontakter. Jag tror att många som har deltagit i det nordiska arbetet från åländsk sida kan konstatera att de här kontakterna har varit värdefulla förr eller senare i den gemensamma skötseln av åländska frågor.
Nordiska rådet är vår enda arena internationella arena i väntan på Ålands
självklara plats i EU-parlamentet.
Tid är en konstant bristvara och särskilt för politiker som ska täcka in allt
från lokalt till globalt så är Nordiska rådet för ålänningarna en fantastisk
källa till direkt kontakt och framförallt skapande av personrelationer.
Förutom på den parlamentariska nivån så är det på regeringsnivå som våra
ministrar ges en särskilt unik möjlighet att skapa kontakter. Jag hoppas att
varje minister i dagens landskapsregering tar varje chans att delta i det nordiska samspelet och detta oavsett temperaturen i den politiska miljön här
hemma.
Åland kommer dessutom inkommande sommar, som en del av det parlamentariska arbetet, att vara värd för två av de tre utskotten inom Nordiska
rådet. Det ger oss igen en otroligt bra möjlighet att sprida information om
vårt örike och skapa ännu bättre kontakter.
Därmed avslutade jag de inledande orden. Samtidigt som vi ska vara glada
över att det nordiska samarbetet finns för Åland så är det bara att konstatera
att det nordiska samarbetet mycket långt bara är på hälft. 1960-och 70-talens
stora landvinningar framstår som direkt revolutionerande jämfört med dagens rätt långsamma och i vissa fall rent haltande samarbete. Med det senare
menar jag att antalet gränshinder tenderar att öka snabbare än vad de nordiska staterna och självstyrande områdena gemensamt tillsammans hinner
avskaffa. Någonstans i materialet står det att under fjolåret avskaffades 13
olika hinder. Det skulle vara intressant att veta hur stor nettotillkomsten av
nya hinder var under samma period.
Den färska rapporten Gränshinder i Norden, som finns omnämnd i landskapsregeringens redogörelse, ger i alla fall en bild av hur EU kommit in och
utgör ett betydande inslag i den nordiska listan över upplevda gränshinder.
Det finns en rapport som experterna från de fem länderna har producerat,
man kan notera att ingen från de självstyrande områdena har deltagit i samarbetet. Jag vill ta tillfället i akt för dem som inte har haft möjlighet att ta del
av rapporten att göra ett citat. ”Det har inte inom ramen för gruppens arbete
gått att behandla eller överblicka samtliga konsekvenser som lösningsförslagen kan innebära i andra situationer. Vidare har det inte varit möjligt
att analysera det administrativa eller ekonomiska kostnader eller EUrättsliga konsekvenser som förslagen kan medföra. Expertgruppens lösningsförslag är således en genomgång av möjliga lösningsmodeller som
helt eller delvis kan avhjälpa det konkreta gränshindret.” Det här om något
visar att trots att det har varit en samlad expertis från ministerierna och de-
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partementen och uppbackning från Pohjola Norden och andra expertorgan så
har man kommit fram till att det här är svårt att lösa.
Någonstans i rapporten står det också att även om man inser att problemen är stora så ingår det inte i det nordiska samarbetets karaktär att komma
fram med förslag som skulle leda till en harmonisering av våra socialförsäkringssystem till exempel.
I landskapsregeringens meddelande finns det en lista över vilken stor divergens det finns i de frågor som idag upplevs som gränshinder bland nordiska medborgare och företag.
Vad gäller den imponerande rapporten på många sätt så är min konklusion
att det är en gedigen produkt men vägen till avskaffade av gränshinder känns
minst sagt mycket lång - i några fall direkt avlägsen. Det kommer att rinna
mycket vatten under broarna innan de nationella parlamenten får konkreta
förslag på sina bord, om de någonsin kommer så långt.
Landskapsregeringens meddelande är mycket tacknämligt på alla sätt och
innehåller en intressant lista över existerande gränshinder.
Utöver detta har vi inom den nordiska familjen kunnat få ta del av några
direkt hårresande berättelser om vad enskilda människor och även gifta par
och sambor har fått uppleva under sin resa genom nordiska länderna.
Vad gäller socialförsäkringsområdet så är ju inte det nordiska samarbetet
på något sätt beaktat i samband med uppgörande av de nationella systemen.
Folk faller mellan stolarna och systemen hela tiden. Det är en kombination av
att man saknar kunskap om vad det egna landets regler säger och framförallt
saknar man kunskap om vad det nya bosättningslandets regler säger.
Att slå vakt om det egna ligger alltid i människans natur. Till vissa delar
kan man förstå att det finns områden där det krävs strikta nationella regler.
Alla har kunnat ta del av hur det finns samvetslösa individer i de nordiska
länderna som försöker utnyttja de välfärdssystem som vi har, t.ex. handikappfrågorna i Sverige med lurendrejeri vad gäller ersättningar till både den
egna personen och lyftande av assistentersättningar för en större familjekrets.
I ljuset av den typen av händelser, att sedan begära att ett annat nordiskt
land automatiskt ska godkänna den typen av redan existerande beslut utan
att själva ha en egen prövningsrätt, så förstår man att det leder till problem
när det är dags för regeringarna att ta ställning till den typen av önskemål om
lättnader i det nordiska samarbetet. Här kan man inte låta bli att nämna fusk
med examina som också förekommer. Det betyder att det måste finnas ett regelverk för att det här ska fungera, men det drabbar stora som små genom att
övervakningen leder till komplicerade regelverk.
Den Nordiska förbundsstaten har redan nämnts i de inledande replikskiftena. Det är ju en dröm. Frågan är om det är en dröm som vore bra för Åland
eller är det något som skulle kunna leda till andra problem istället? Min förhoppning är att den Nordiska förbundsstaten ska bli verklighet i framtiden,
men på en nivå där de självstyrande områdena har en mycket tydlig plats i
gemenskapen. Den visionen får vi återkomma till i andra sammanhang.
När det gäller de konkreta målsättningarna att minska på antalet gränshinder i Norden så är det intressant att notera debatten i danska folketinget
senaste vecka om hur danskarna avser i form av efterhandsgranskning försöka se till att bl a EU-maskineriet inte leder till negativa återverkningar i det
nordiska samarbetet. Det här är en förhoppning som är väl värd att respek572

tera. Vi på Åland vet vad EU-arbete betyder. Det betyder att man måste in i
ett mycket tidigt skede i processen för att kunna påverka. Särskilt inom ramen för EU-förordningarna som har direkt tillämplighet handlar det om att
på ett mycket tidigt skede inom EU-processen även försöka beakta den nordiska samarbetsmodellen. Det här är en utmaning som heter duga för länderna och för Ålands del som medlem i unionen.
Jag är nästan road över att vi inom den nordiska familjen har en förkärlek
för detta att om det finns ett problem eller ett område som behöver en särskild belysning då ska man inrätta en ny funktion som ombudsman. Mycket
riktigt, för att lösa gränshinderfrågan förslås det nu från vissa politiska håll
att det ska inrättas en sådan funktion. Säkert kan det vara ett instrument. Det
må vara oss här på Åland fjärran att avfärda det med tanke på vad vår ringa
andel indirekt skulle vara vid en sådan funktion vad gäller kostnadssidan.
Risken är stor att vi får en ny tandlös funktion som saknar eget mandat konkret annat än att upplysa på ett mycket allmänt plan om hur gränshinder påverkar nordiska medborgare och företag.
Avslutningsvis, fru talman, några ord om Åland specifikt. Jag tänker inte
gå in på landskapsregeringens uppräkning av de gränshinder som man upplever för Ålands del. Det finns även ålänningar som har fallit mellan systemen
bl a vad gäller den svenska Försäkringskassan. Man har jobbat en väsentlig
del av sitt arbetsliv på den svenska sidan, flyttar hem till Åland och pga enskilda problem, ofta sjukdom, och när det är dags att få ersättning från Försäkringskassan så är det tummen ner. Jag har själv försökt hjälpa en ålänning
med en sådan fråga där ärendet fördes juridiskt till rättslig prövning. Att tävla
med Försäkringskassans resurser när det gäller juristuppbackning gör nog att
den vanliga människan måste dra sig tillbaka. Man kan ju alltid filosofera om
det är möjligt att trots att man har gjort huvuddelen av sin arbetsinsats i Sverige så ska man sedan vara definitivt utestängd från ersättningar trots att
överenskommelserna i grund och botten säger att det borde gå att få ersättning när den individuella situationen har förändrats i sjukdomsriktning.
När det gäller Åland och gränshinder framöver så vill jag på centergruppens vägnar säga att skapande av en Ålandshavskommission bör bli en viktig
instans när det gäller att för Ålands del få upp gränshinderfrågorna både i
Stockholm och i Helsingfors på rätt nivå. Jag är övertygad om att en Ålandshavskommission som har en bra sammansättning, personer med rätt bakgrund och rätt position i dagens samhälle i öst och väst inklusive här på
Åland, kan bli en institution med tyngd och därmed bra för ålänningarna.
När man tittar på den danska debatten i folketinget så var det just
Öresundskommittén som låg i förgrunden för den danska debatten. Där såg
man mycket tydligt att från dansk sida är det inte några tveksamheter om att
det är just gränsproblematiken som man vill jobba aktivt med. Vad är då
mera naturligt för oss här på Åland än att försöka bilägga de negativa effekterna av gränsen i Ålands hav så långt det går.
De frågor som kommer att krävas särskild åländsk uppmärksamhet framöver kommer fortsättningsvis att vara TV-frågan som ltl Sundman berörde.
Det är ofrånkomligt att tillgång till svensk TV på olika sätt är en oerhörd central fråga även framöver.
Det nordiska samarbetet i all ära. Vi ålänningar får aldrig glömma att när
det gäller specifikt Sverige och de frågeställningar som dyker upp på den axeln så är det, och ska vara, Ålandsöverenskommelsen som är grunden för vårt
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agerande. Det nordiska i all ära, men det är viktigt att vi hela tiden inför regeringen Rosenbad i Stockholm betonar den särställning som Åland har tack
vare Ålandsöverenskommelsen från 1921. Den grunden får vi aldrig lämna
bort trots att vi på alla sätt försöker medverka till en bättre nordisk miljö.
Tack, fru talman.
Wille Valve, replik

Jag delar stora delar av ltl Janssons analys, dock inte till den delen det
handlade om socialförsäkringssamarbetet. Här har jag en något mera
optimistisk syn. För jag ser att det pågår ett stort ambitiöst harmoniseringsarbete inom Norden. Det finns en beställning från statsministrarna, men till viss del handlar det förstås om man ser att glaset är halvfullt
eller halvtomt.
Vad gäller ombudsmannen så delar jag Janssons uppfattning om att
de strukturer det nordiska samarbetet har idag inte tillåter ombudsmannen att få det mandat som ombudsmannen skulle behöva för att
kunna lösa gränshinder. Det finns en risk för att socialdemokraternas
initiativ blir tandlöst på denna punkt.
Avslutningsvis vill jag tacka för fjädern. Jag kan konstatera att jag har
tur med delegationen. Vi har ett gott samarbete över oppositions- och
regeringsgränserna, likaså mellan lagting och regering.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Vad gäller samarbetet i delegationen så är det synnerligen gott. En personlig reflektion; det är ju synd med tanke på Ålands
ambitioner och Ålands önskan att ha breda politiska kontakter att det
nu råkar sig att tre av oss i delegationen, ltl Katrin Sjögren, ltl Anders
Eriksson och jag själv, ingår i mittengruppen medan delegationens ordförande Valve är ensam i den konservativa gruppen och vi saknar helt
och hållet representation i den socialdemokratiska gruppen. Det här är
en brist i vårt upplägg. Om jag får skoja lite så kanske socialdemokraterna här på hemmaplan hade lite för bråttom att sätta sig in i andra poster
istället för att bevaka den här frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Vi kommer ju förstås att vara väldigt eniga här idag. Alla ser
den här gränsproblematiken.
Jag noterade att ltl Harry Jansson pratade om förbundsstaten som en
dröm. Visst har vi alla en dröm att vi ska få ett bättre och starkare samarbete mellan de nordiska länderna och de självstyrande områdena så
att vi skulle bli starkare tillsammans ur en utrikespolitisk och näringspolitisk synpunkt. Jag tycker nog samtidigt att det är väldigt mycket en
dröm. Diskussion att också gå vidare och göra en förbundsstat är kanske
också mycket en akademisk fråga. Jag tror att det finns väldigt många
andra vägar att komma vidare på när det gäller ett starkare samarbete.
Med en ny förbundsstat kan det också dyka upp väldigt många nya problem, särskilt sett ur ett självstyrt område.
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Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag delar helt vtm Erikssons analys om att det i mångt
och mycket kommer att vara en dröm. För Åland skulle det ha sina klara
fördelar, inte minst språkligt. Jag kan personligen säga, efter att ha upplevt Nordiska rådets session i Reykjavik, att efter de dagarna är jag nog
mer pessimistiskt lagd inför möjligheterna att bilda en nordisk förbundsstat i framtiden än vad jag var före. Det beror mycket på den
språkliga utvecklingen. Jag hade nog faktiskt trott att vi i den nordiska
familjen skulle kunna ha skandinaviskan som ett samarbetsspråk. Men
nog är ju utvecklingen på väg mot en situation där engelskan kommer
att bli allt mer framträdande.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! I inledningen till den här boken konstaterade de fem statsministrarna tillsammans att det här var en intressant fråga, men att det
knappast kommer att bli någonting med en förbundsstat. Jag tror faktiskt att man i ländernas regeringar ser att man har så väldigt olika riktningar så att det är ganska svårt att få ihop det.
Sett ur ett åländskt perspektiv och ur ett självstyrelseperspektiv så noterade jag att de självstyrda områdena inte nämns, vad jag har kunnat
se, i de här skrifterna som finns till grund för det här. Var hamnar då de
självstyrda områdena i en förbundsstat? På vilket sätt stärker vi vår position? Kommer vi till en stark position då kommer jag att vara med att
jobba för det. Men först ska jag se att det målet finns.
Ltl Harry Jansson, replik

Vice talman har helt rätt. Att få utrymme för de självstyrda områdena
inom ramen för en förbundsstat kommer i sig att bli en stor utmaning.
Frågan är på vilken nivå en nordisk förbundsstat samverkar? Man kan
välja en modell av samarbete där man på vissa områden har ett fördjupat samarbete, medan man på ett generellt plan fortsätter i princip som
idag. Svårigheterna för de nordiska självstyrda örikena att komma
framåt i processen tycker jag att vi kan analysera i ljuset av svårigheten
nu att få en bättre synlighet i dagens nordiska samarbete, inte minst vad
gäller representation i ämbetsmannakommittéerna och ordförandeskapet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Visioner är särskilt viktiga i politiken. Visionerna om
Förbundsstaten Norden ska vi behandla på eftermiddagen. Nu ska vi
diskutera gränshindersproblemen.
Min vision, kanske allas, är att gränsproblemen mellan Sverige och
Åland inte skulle vara större utan kanske, med tanke på omständigheterna, mindre än vad de är mellan Jomala och Mariehamn.
Jag vill ännu ta upp frågan om Ålandshavskommissionen. Jag ser att
den saknas här i meddelandet, vilket kanske är ett förbiseende från
landskapsregeringens sida. Ålandshavskommissionen kommer att bli ett
ytterst viktigt organ i samband med gränshindersproblematiken. Man
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får inte heller ha en övertro på kommissionen. Diplomatiskt är Stockholm-Helsingforsintressena ständig överflyglande StockholmMariehamn.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Harry Jansson, replik

Vtm Jansson har naturligtvis rätt. För Åland att komma fram i regeringskorridorerna i Stockholm och Helsingfors, med specifika Ålandsfrågor inom ramen för även en Ålandshavskommission, kommer att bli
enormt svårt. Om vi lyckas etablera en kommission med rätt representation, inte minst med Sveriges generalkonsul, så får man en politisk legitimitet som jag tror att leder till bättre förutsättningar idag att nå fram
med de mycket specifika myndighetsärendena. Jag vill betona att det är
där som vi kan komma framåt. Med vad gäller TV-frågan och de studerandens möjligheter att delta i svenska högskolans verksamhet de sakerna bör skötas via Ålandsöverenskommelsen.
Vtm Roger Jansson, replik
Fru talman! Jag är av samma uppfattning att kommande Ålandshavskommission huvudsakligen skulle hantera frågor på ämbetsmannanivå.
Särskilt inom två områden, det finns säkert många andra områden
också, men det som inte behandlas så mycket i landskapsregeringens
meddelande är handelsproblemen mellan Åland och Sverige. Det området är väldigt brett och åtgärderna borde vara många för att underlätta
den biten. Där skulle rimligen en Ålandshavskommission kunna ha en
stor betydelse. Ett annat område är säkert miljöfrågorna när det gäller
Östersjön och även de frågorna som ltl Jansson nämnde. Låt oss tillsammans försöka åstadkomma det här så fort som möjligt.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag tror att vi har en stor samsyn som vtm Eriksson
nämnde. Det är väl det som är vår styrka, vi har stor samsyn när det gäller de nordiska frågorna.
I den lista över hinder med särskilt intresse för Åland, som landskapsregeringen räknar upp i bilagan till meddelandet, så nämns momsåterbäring vid kontantköp i Sverige dvs. att det är svårare för åländska
företag att få ut momsen retroaktivt. Med tanke på att jag själv är verksam i turistbranschen så kan jag konstatera att det här påstående inte
stämmer. Det går faktiskt att med god redovisning erhålla återbetalning
a retroaktivt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Är ett Norden utan gränshinder en utopi eller en realistisk utopi på
samma vis som förbundsstaten Norden betraktas? Ett positivt steg på vägen
är definitivt den här samnordiska debatten.
Uppmaningen från Gränshindersforum med Ole Norrback i spetsen är
klok, nämligen att lägga stor vikt på att jobba preventivt, att inte skapa nya
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gränshinder när ny lagstiftning genomförs eller EU-direktiv implementeras.
Inför 2011 beslöts att gränshinder ska finnas med som en dagordningspunkt
vid varje ministerrådsmöte.
Vi börjar komma en bit på väg med att dokumentera och ringa in problemen som ibland blir helt absurda. Nu återstår att fokuserat lösa de gränshinder som finns men också att utarbeta rutiner för att förhindra att nya hinder
uppkommer.
Vi är alla medvetna om att gränshinder kostar pengar, förhindrar flexibilitet och minskar tillväxten i Norden och den inre nordiska marknaden. Statistiken talar sitt tydliga språk, att de nordiska grannarna gärna handlar med
och av varandra så som det har varit i hundratals år, ja tusentals år.
En viktig aspekt är också att de nordiska gränshindren förhindrar en mera
hållbar tillväxt där ekonomi och miljö är starkt sammanbundna, en tillväxt
som gynnar både ekonomi och miljö. Här är pantsystemet för aluminiumburkar ett mycket tydligt, och faktiskt lite pinsamt exempel. Ett system som innehåller en eftertraktad, icke förnyelsebar råvara, aluminium, och där det
skulle vara relativt lätt och helt logiskt att ha ett system som skulle fungera i
Norden och runt hela Östersjön, men det verkar vara mycket svårt att få till
stånd.
På grund av gränshindren utnyttjar vi inte heller humankapitalet på bästa
sätt. Norden har ett starkt humankapital. Arbetskraften blir mindre mobil
och vi tar inte tillvara yrkesutbildade genom att vi har olika krav på baskunskap trots att vi inte har stora skillnader hur vi hanterar byggnationer, vatten
och avlopp och elektricitet. Gemensamma byggnormer skulle vara ett fantastiskt framsteg.
I ett hållbart Norden ingår ekonomi och miljö men även det sociala. I de
exempel som dokumenterats av Nordiska rådet och Gränshindersforum finns
otaliga exempel på människor som kommer i kläm, som slåss mot ett trögt
system med liten förståelse för individen. Inte sällan är också dessa människor äldre, det handlar om pensioner, funktionshindrade, det handlar om
personlig assistent och färdtjänst eller sjuka och det handlar om rehabilitering eller förtidspensionering. Det är inte värdigt vårt nordiska välfärdssamhälle. Också där hoppas vi på harmonisering och snabba resultat.
Det som saknas för att ta steg närmare en nordisk förbundsstat är samma
sak som saknas för att nå resultat i gränshindersproblematiken, nämligen
handlingskraftig politik över gränserna. Där sätter vi i ännu en högre växel.
Jag hoppas att vi når resultat under året när det gäller de 36 konkreta mobilitetshinder som finns listade inom det sociala området och inom arbetsmarknaden.
Jag hoppas också att de nordiska parlamentens unika gemensamma vårdebatt om gränshinder, som ska dokumenteras, ger förslag och konkretiseringar på hur vi ska gå vidare för ett mera hållbart Norden, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Tack.
Ltl Barbro Sundback

Tack, fru talman! Ja, det nordiska samarbetet tycker vi alla om, vi vill att det
ska fungera men det engagerar inte särskilt mycket. Det blir lite som vtm Viveka Eriksson sade i en replik, att vi kommer alla att vara väldigt eniga här,
innan hon ens hade hört alla gruppanföranden. Utgångspunkten är att vi är
eniga, vi kommer att vara eniga och sedan händer det knappast så hemskt
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mycket. Den grundläggande frågan är varför det inte händer så mycket på ett
område där vi vet att medborgarna är missnöjda eftersom de rör sig över
gränserna i sitt vardagsliv. De jobbar på ett ställe, de bor på ett annat ställe
och de studerar på ett tredje ställe. Det är många, och det blir fler och fler,
som rör sig ganska så fritt över gränserna i Norden. Men ändå har vi gränshinder.
Jag tycker att ordet gränshinder är lite lustigt på något sätt. Det är som en
tautologi. En gräns i sig utgör ofta ett hinder, sedan har vi ordet hinder, det
kan vara fysiskt, mentalt, juridiskt eller känslomässigt. Det finns hinder på
alla samhälleliga nivåer och det finns också på individnivå. Gränshinder antyder att vi på något vis har dubbla hinder i Norden trots att hela syftet ursprungligen var att vi skulle ha öppna gränser, vilket var ett uttryck som man
ofta använde tidigare. Nu pratar man om gränshinder. Istället för att skapa
en struktur där gränserna är öppna så ska vi försöka ta bort hinder som finns
vid gränserna. Det är ofta mycket byråkratiska diskussioner. Själva tanken på
att göra Norden mera integrerad är nästan borta. Vad beror det på? Ja, jag
ska komma dit.
Först ska jag ta upp att det har framställts här som att arbetet med att ta
bort gränshindren är framgångsrikt. Men så sent som idag kunde man läsa i
tidningen: ”Läget idag är att när man med hårt arbete fått bort gamla hinder kommer det hela tiden nya i deras ställe. Största delen av hindren i gäller olika sociala förmåner och hur arbetsmarknaden fungerar”. Enligt de
här uppgifterna har det inte gjorts några större framgångar. Summan av de
här problemen är ganska konstant. I samma mån som man lyckas ta bort
några hinder så kommer det nya hinder. Det är väl det som är källan till hela
den här problematiken, men det diskutera man inte. Varför gör man inte det?
Ja, jag tror att man igen, som för det mesta, ser till strukturerna. Arbetet med
gränshinder kom i gång redan 2002. Jag har en rapport här med ytterligare
samlingar av dokument. Det här är inte någon ny diskussion, den har hållit
på i tio år. Man har egentligen inte gjort några större framsteg. Man kan
summera det som så att om vi inte hade haft det här arbetet och ambassadör
Norrback inte hade varit engagerad så hade det sett ännu värre ut idag. I
grunden är medborgarna missnöjda med de gränshinder som man framförallt kan knyta till arbetslivet, arbetsmarknaden och socialförsäkringen.
Den här problematiken grundar sig på att Norden är ett så mycket mera
splittrat område 2012 än vad det var 1952 när samarbetet startades. Då hade
vi kalla kriget, Norden var lite isolerad och kunde lite hålla på med olika saker
och världen var inte som den är idag. Världen var på något vis mycket mera
statiskt. Då fanns det en chans för Norden att utveckla det här samarbetet
med gemensam passfrihet och en öppen arbetsmarknad. Sedan har inte de
strukturella förändringarna fortsatt. Det beror ju på att splittringen har förstärkts. Tidigare var största splittringen den säkerhets- och utrikespolitiska
splittringen. Danmark och Norge hörde till Nato, Sverige var neutralt och
Finland levde i en sorts säkerhetspolitisk skugga gentemot Sovjetunionen.
Det påverkade lite gränserna för hur långt samarbetet kunde gå. Det tog jättelänge innan man egentligen fick börja diskutera säkerhetspolitik i nordiska
sammanhang och då var det redan ganska ointressant.
Sedan kom EU-inträdet för Sverige och Finland 1994-1995. Då blev bilden
ännu mera splittrad. Idag är det väl ingen som riktigt tror på diskussionen att
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vi skulle kunna öppna gränserna bara i Norden, utan allt är underordnat den
strukturen EU och sedan kommer frågan om globaliseringen.
EU-samarbetet bygger ju på regeringssamarbete och på nationsgränser.
Det är inte så svårt för oss ålänningar att förstå problemen med att öka samarbetet och förändra strukturer. Det är bara för oss att titta på vår kommunstruktur. Det är ju nästan omöjligt att ifrågasätta den.
På något vis har politiken blivit mer och mer visionslös. Det handlar mest
bara om hur vi ska fördela pengar och få in pengar. Diskussionen om att
skapa ett samhälle som är bättre för människorna och som gör dem mera fria
och jämlika är ganska långt borta idag. Trots att medborgarna vill ha öppna
gränser så förmår vi inte att göra någonting egentligen i grunden. Det här innebär, tyvärr fru talman, att det inte kommer att ske några större förändringar, trots alla dessa fantastiskt välvilliga och eniga ambitioner om att vi ska få
bort gränshindren. Nationernas statliga institutioner bevakar avundsjukt sina
rättigheter och skyldigheter.
Samtidigt som de här strukturerna är väldigt stela och mer och mer cementerade så poppar det upp nya strukturer och det är de regionala samarbetskommittéerna. Om Åland vill lösa några av de problem som vi tycker att
ålänningarna lider av på grund av gränser så är det ju relation till den lagstiftning man har Sverige och Finland, speciellt inom arbetsmarknad, socialförsäkring och pensioner osv. Den åländska samhällsutvecklingen de senaste
tio åren har inneburit en kraftig svängning nästan helt västerut. Unga ålänningar studerar i mycket hög grad i Sverige. Det är säkert frågan om ett par
tusen som pendlar i sitt arbete till Sverige. Mediautvecklingen gör att ålänningarna mer och mer är integrerade i Sverige. Det finns ett otal vardagshändelser som berör ålänningarna och som kan problematiserats för att de är
helt inriktade på Sverige.
Om att man från åländsk sida vill försöka påverka och riva hinder så är det
nog de hinder som vi har gentemot Sverige. Då är nog den här Ålandshavskommittén ett viktigt organ, för då kan man driva specifikt åländska frågor.
Inom ramen för det nordiska arbetet är det för det första ganska svårt att
ta upp en specifik åländsk fråga, ännu svårare är det säkert att driva den och
göra den till en prioriterad fråga bland många andra. Men det oaktat så är det
klart att man ska försöka på alla fronter. Men vi vill man nå resultat som specifikt gynnar ålänningarna så skulle nog en Ålandshavskommitté kunna vara
ett sätt att gå vidare på.
Fru talman! Om Norden ska vara de öppna gränsernas region så är väl nog
tanken på förbundsstat den riktning som man måste gå i framtiden. Det
handlar om att strukturellt anpassa våra områden till en större global utveckling och en EU-integration. Om vi skulle ha så där många lager där vi
försöker förändra strukturen bara lite genom att riva något gränshinder, det
visar sig att det inte lyckas. Det är som att få bort de värsta men sedan kommer det nya hinder.
Den strukturella förändringen som kan motverka det här är någon form av
förbundsstat. Sedan kan man naturligtvis säga att det är omöjligt. Det tror jag
säkert om man tittar på den åländska kommunala indelningen så kan man
också säga, som många, att det är omöjligt och man vill inte. Så har det blivit,
man vill inte. Alla bara vill om man själv kan räkna ut att det kortsiktigt gynnar en.
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Jag tycker att man ska vara öppen för tanken på förbundsstat, åtminstone
mentalt. Det skulle innebära att Norden blev ett ekonomiskt starkt område
och en stark region. Det kanske skulle vara den viktigaste moroten för att
ändra den nuvarande statsindelningen. Det är klart att det är ett hisnande
projekt.
Jag tror att den politiker som inte har visioner och som inte vill tala om en
bättre tid och en bättre värld, den politikern ska jobba med något annat,
kanske bli en byråkrat och försöka riva gränshinder. Tack, fru talman.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag håller med om det sista.
När det gäller ordet gränshinder så sade ltl Sundback att det kanske
var en tautologi, någon form av upprepning, men det är det ju inte.
Gränserna är de geografiska gränserna mellan länderna. Det värsta alternativet har vi i Nord- och Sydkorea där gränshindren är verkligt
stora. I jämförelse med dem så är våra hinder små. Vi får inte vara uppgivna och föra in i negativism här. Att man nu diskuterar sådana här
frågor samtidigt i alla parlament i Norden visar väl att vi verkligen fokuserar och går framåt. Det måste vi gå vidare på.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jag vill inte vara elak men nog tycker jag att det är lite magstarkt att säga att vi inte får föra in negativism. Det är kanske det som är
det största problemet med det nordiska samarbetet, att vi måste vara
eniga. Nog kan vi vara eniga i alla parlament att gränshindren ska rivas.
Men utvecklingen visar ju att om man får bort tio hinder så kommer det
tio nya. Därför är gränserna det centrala. En gräns är ett hinder, det ska
väl vi kunna erkänna om någon. Vi lever ju praktiskt taget på gränser.
Hela vår ekonomi baseras på det. Det finns gränshinder eller gränser
som är bra och dåliga. Men hela tanken med det nordiska samarbetet
var att vi skulle ha öppna gränser.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Att förändra gränserna är väldigt långsiktigt. Att arbeta med gränshindren är någonting som vi kan göra och där ska vi inte
vara uppgivna. Att man definierar alla olika typer av gränshinder, listar
dem och gemensamt för upp dem på den här nivån gör att vi har möjlighet att undan för undan beta av dem. Sedan bör vi naturligtvis se till att
det inte uppstår nya samtidigt, vilket verkligen är bekymmersamt. Men
det uppstår nya hinder och det kanske har med EU att göra, med implementering av direktiv osv. Vi får inte vara uppgivna. Vi måste arbeta
även på de små och stora gränshindren.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jag irriterar mig på den här på uppfostrande stilen, vad vi
får och vad vi inte får. Jag tycker att jag har fört ett intellektuellt resonemang om skillnaden mellan gräns och gränshinder. Gränser skapar en
massa problem som det nordiska samarbetet utgick ifrån att man skulle
riva.
Ett långsiktigt mål är just förbundsstaten. Den bygger ju på att man
tar bort gränserna om inte ltl Eliasson har uppfattat det. Det är faktiskt
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detta som är tanken. Sedan kommer det inte att lösa några grundläggande problem genom att några byråkrater lyckas få bort några gränshinder, utan det kommer nya. Ålänningarna och nordborna tycker att
det är dåligt att de inte kan jobba på ett ställe och få pension, skatter och
sjukförsäkringar garanterade och det beror på gränserna.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Wille Valve

Fru talman! Grattis i efterskott på födelsedagen! Ärade samarbetsministrar
och ärade åhörare, jag var på gränshindersforum i Stockholm där jag fick
höra om ett mycket egendomligt gränshinder mellan Sverige och Norge. När
tåget på Narviksbanan kommer över gränsen till Norge så finns det en regel
som säger att man måste byta lokförare under den sista kilometern från gränsen till Tromsö.
På plats hade vi den norska samarbetsministern vid podiet och vi hade den
svenska samarbetsministern vid podiet. Problemet blev presenterat. Den
svenska samarbetsministern nickade engagerat och menade att naturligtvis
måste vi komma fram till en rimlig lösning på det här. Sedan när det var den
norska samarbetsministerns tur så sade han; det norska signalsystemet är
lite olikt”. Det är här, mina vänner, som vi har gränshinder.
Ett annat mera konkret exempel är när vi i delegationen tog den här pamfletten till Åland så visade det sig att vi måste tulla in den för 17,50.
Ett tredje exempel, en medborgare tog kontakt med mig i förrgår och berättar att de ålänningar som köper en begagnad bil i Finland åker på en
straffskatt på 1 procent på grund av att de bor på Åland. Problemets rot är
ungefär här, köper man en bil som har registrerats år 2007 med 22 procents
moms så hamnar man att betala mellanskillnaden, för idag är momsen 23
procent. Det betyder att som ålänning måste man betala en procent i straffmoms, som man inte behöver betala om skulle ha bott Iniö eller Korpo.
Gränshinder känns av på Åland.
Mot bakgrund av det är jag väldigt glad att landskapsregeringen har tagit
en aktiv roll i rivandet av gränshinder. Åland är idag det enda självstyrande
området som har en representant i Gränshindersforum och som arbetar och
tar initiativ.
Idag fick jag höra att på åländskt initiativ kommer frågan om ömsesidigt
erkännande av ID-handlingar i Norden att komma upp. Det här är en lång
fråga, den har debatterats hur länge som helst. Ursprungligen handlade det
om erkännande av personsignum. Det har visat sig vara omöjligt att få till
stånd ett nordiskt personsignum. Nu försöker man få ett ömsesidigt erkännande av ID-handlingar. So far so good. Rikssvenska Rikspolisstyrelsen har
varit mycket positivt inställd till förslaget och de kommer att ta nästan initiativ.
Detta med skattegränsen, som ltl Sundback också tog upp, för oss till en
bredare, principiell diskussion: Ålands hembygdsrätt, näringsrätten, Ålands
utanförskap utanför EU:s skatteområde, det är ju gränshinder! Ska vi ta bort
dem? Nej, anser moderaterna. Det är inte lokala särdrag vi vill åt, det är
medborgarnas och företagens fria rörlighet vi vill främja. Gränserna bör vara
så smidiga som möjligt i Norden. Vi i Norden har alla möjligheter att tävla
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med EU om vem som har den bäst fungerande inre marknaden. Eller annorlunda uttryckt: I en tid där den Europeiska integrationen har uppnått ett
stadium av stagnation, främst pga kontinuerligt upptagande av nya medlemmar, har Norden nu en möjlighet att visa sig på styva linan. Att sätta sig på
världskartan som det område med minst gränshinder.
Det går också hand i hand med en annan trend. EU 27 är något mycket annorlunda än EU 15. I EU 27 ser vi en mycket högre grad av regionalt samarbete och Norden har en helt naturlig plattform för detta.
EU och Norden står inte i något motsatsförhållande. EU medger att medlemsländerna kan integreras snabbare än vad EU-rätten föreskriver. Många
EU-direktiv ger ett brett handlingsutrymme för tillämpning. Om Norden
skulle tillämpa EU-direktiven på samma sätt kan vi undanröja gränshinder.
Om hela Norden talar med en stämma gentemot kommissionen blir vi plötsligt rätt så tunga i EU-sammanhang.
Fru talman! Det finns de som menar att rivandet av gränshinder är som
Hydran i grekisk mytologi. Hugg av ett huvud så kommer det fyra nya. Detta
är en grov förenkling.
Gränshindren ser mycket olika ut och löses med olika redskap. En del löses bäst genom tjänstemannakommittéer, samma praxis vid tillämpning av
EU-direktiv. Andra problem som dubbelbeskattning kanske löses bättre med
ett Hallå Norden-kontor och det finns också kategorier som målmedvetet
måste lyftas upp till den politiska nivån.
Varför riva gränshinder? Vi moderater anser att Norden inte har råd med
gränshinder. Det ska vara enkelt och smidigt att bosätta sig i ett annat nordiskt land. Man ska kunna bo, jobba och handla över gränsen. Företagen ska
kunna konkurrera och fungera effektivt över gränserna. Rivandet av gränshinder handlar också om hur vi ger våra medborgare mest nordisk nytta för
sina skattepengar. Gränshindren kostar nämligen ofantligt i förlorad ekonomisk tillväxt.
Det finns en studie från Copenhagen Economics som slår fast att det borde
vara mer än 30 procent fler pendlare till Oslo än till Göteborg från Strömstad.
Om alla dessa pendlare skulle komma ifrån arbetslöshet skulle man spara 4, 2
miljarder danska kronor eller 5,64 miljarder euro.
En färskare studie handlar om Öresundsområdet, där man konstaterar att
Sverige och Danmark förlorar 1 miljard danska kronor eller 134 miljoner euro
på grund av tre specifika och definierade gränshinder. Bland annat går länderna miste om stora summor, eftersom icke EU-medborgare bosatta i Sverige inte får jobba i Danmark. Men stora penningbelopp går även förlorade av
den anledningen att ett flertal utbildningar på den danska sidan, exempelvis
elektriker, ger behörighet i Danmark men inte i Sverige. Det finns saker att
jobba på.
Hur kan då vi i lagtinget förebygga gränshinder? En enkel sak, som samarbetsministern nämnde, är att i varje utskottsbehandling ställa frågan; skapar
detta några nya gränshinder?
Fru talman! Det finns åtminstone två områden där jag ser att Åland kunde
vara ännu mer aktivt; gemensamma byggnormer och ett gemensamt pantsystem.
Byggnormer: I landskapsregeringens gränshindersmeddelande nämns en
gemensam byggmaterialstandard med motiveringen: ”De nordiska ländernas
byggmaterial skiljer sig åt, vilket försvårar handel över gränser och bygg582

företags verksamhet i flera nordiska länder”. Vi har idag en splittrad nordisk
byggmarknad med olika bestämmelser som gäller. Bl.a. är sättet att utfärda
energicertifikat olika i Finland och Sverige, trots att det är EU-rätten som
finns i bakgrunden dvs. EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda.
Kanske alla Nordiska länder borde skapa en gemensam byggmyndighet, med
bygglagstiftning och anvisningar som gäller i alla nordiska länder? Om detta
är en utopi så kunde vi genom att samordna reglerna inom Norden skapa
bättre förutsättningar för att gemensamt bearbeta hela Europa. ”Större
marknader ger även möjlighet till större volymer för hustillverkare, som
därmed kan rationalisera sin process”, slår konsultbolaget Nordic Innovation fast i en rapport från 2008.
En färsk rapport från Nordic Innovation slår fast att Sverige förlorar 40-60
miljoner euro per år på grund av skillnader i byggregler mellan de nordiska
länderna. Vi har allt att vinna på en samordning av reglerna och just nu pågår
en samordning av nordiska byggregler på tjänstemannanivå.
Fru talman! Detta är en positiv process som Åland har all anledning att
stöda i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.
Det andra området är ett gemensamt nordiskt pantsystem: Öl- och läskburkar går idag inte att panta om man råkar ta med dem över en landsgräns
och tax-free-burkarna ger ingen pant alls. Bästa landskapsregering, detta är
ett politiskt högintressant område där det bubblar. Tanken om ett gemensamt nordiskt pantsystem är högst levande i Sveriges delegation i Nordiska
rådet, det är levande hos Sveriges handelsminister Ewa Björling och frågan
diskuteras idag i flera utskott, både formellt och informellt.
Vi ska också minnas att det finns också en aktiv motkraft i form av
branschorganisationerna som tjänar mycket bra på dagens upplägg. Det finns
all anledning att se över spelreglerna. De nya spelreglerna kan med fördel
uppgöras av en neutral instans på nordisk nivå. Mitt budskap till landskapsregeringen är att vi nödvändigtvis inte behöver låsa fast oss vid idén om ett
pilotprojekt på Åland – men vi har anledning att vara aktiva i den här frågan,
för här händer det saker, både för och emot.
Miljön vinner på en ökad återanvändningsgrad, medborgarnas ekonomi
vinner på det och det sunda förnuftet skulle vinna på ett gemensamt nordiskt
pantsystem.
Jag betraktar detta som en i grunden god tanke och min fromma förhoppning är att vi ålänningar kan sträcka ut en nordisk hand för att bidra till ett
gemensamt nordiskt pantsystem.
Avslutningsvis, fru talman, gränshindersforum löste under förra året 13
gränshinder. Detta är 13 steg i rätt riktning. Jag vill påstå att rivandet av
gränshinder är en viktig del av hela det nordiska samarbetets legitimitet, till
och med Raison d’être. Färre gränshinder visar att det nordiska samarbetet
ger konkreta resultat – och det, mina vänner, det stärker den nordiska tanken. Tack.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Jag vill börja med att tacka för ett synnerligen välformulerat, klart och strukturerat anförande. Jag vill ge en eloge åt Ålands delegationens ordförande i Nordiska rådet.
Jag vill komplettera att när det gäller byggmarknaden så är den i
dagsläget ytterst otillfredsställande för oss som bor i landet Åland,
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mittemellan. Vi bör nog alla, var och en från den position vi befinner oss
i, göra vad vi kan för att underlätta så att byggnadsmaterial och
byggnormer är tillgängliga i Norden på ett sätt som är försvarbart, samhällsekonomiskt och även ur den enskildes perspektiv.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Jag tycker också att det var ett mycket intressant anförande som ltl Valve höll. När han säger att det inte går att panta flaskor
som man har köpt i ett annat land, så stämmer det att man inte får
pengar för flaskorna. Men det går mycket väl att lämna in både burkar
och flaskor i det retursystem som finns idag och som är mycket väl utvecklat både i våra grannländer och mycket bra också på Åland. Detta
med att miljön skulle vinna på ett nordiskt pantsystem håller jag inte
riktigt med om. Där har man gjort en enorm utveckling idag.
Wille Valve, replik

Det stämmer att det förvisso går att lämna in burkarna trots att man inte
får något för dem. Men jag anser att vi har anledning att se över de nordiska spelreglerna, gärna av en neutral instans på nordisk nivå.
Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, den här frågan har varit uppe många gånger i Nordisk rådssammanhang. Nordiska ministerrådet fick nu i november i uppdrag att fortsätta
att ta fram en cost benefit analys på vad det här kan innebära. Den rapporten ska lämnas till nästa session som Nordiska rådet har i november.
Arbetet är på gång.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Ordförande Wille Valves engagemang går inte att ta
miste på. Jag gratulerar också till ett inspirerat anförande.
Det som inte riktigt framkom, och som jag nu dristar mig lite provokativt att påstå för förhoppningsvis en reaktion, är att av gammalt så har
det som vi idag kallar handelshinder varit medel för att skydda sin egen
hemmamarknad. Jag tycker att vi alltför lite har ägnat den aspekten
uppmärksamhet så här långt i debatten. Så här har jag upplevt mina
nordiska engagemang och den insyn som jag har fått i internationell
handel, inte minst generalagentursförfarande etc. där vi vid gränsen har
varit mycket lidande.
Wille Valve, replik

Ja, tack för en intressant replik. Jag vet uppriktigt inte vad jag ska svara
på det. Det stämmer att det finns protektionistiska drag i det nationella
tänkandet. Samtidigt kan jag inte undgå att notera att i Wetterbergs bok
om en nordisk förbundsstat så talar han om att världen går miste om en
stark förespråkare för fri handel i och med att Norden inte sitter i G20,
vilket vi skulle göra om vi alla satt i samma båt.
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Jag ska fundera på detta och återkomma i annat sammanhang till den
här repliken.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mika Nordberg

Fru talman! När man läste det här meddelandet så kunde man hastigt
bläddra vidare till sidan 9, bilagan med alla de uppräknade gränshinder. Efter
att ha gått igenom dem så kan man säga att det finns väldigt mycket som man
skulle kunna gräva ner sig och fastna i.
Vi från obunden samling tror att problem är till för att övervinnas. Viktigt i
det här arbetet när det gäller olika gränshinder är att man har en positiv attityd. Jag tror att det är mycket lättare att närma sig ett problem om man har
en positiv inställning att försöka nå en lösning.
Tittar vi på vilken möjlighet Åland har att delta i Nordiska rådet så är det
en väldigt viktig arena, vilket har framkommit tidigare här idag. Man har en
möjligt att mötas som parlamentariker ifrån ett lagstiftande parlament på en
mera jämställd nivå jämfört med om vi ifrån Åland åker till Helsingfors lite
med mössan i handen och löser de gränshinderproblem som vi har.
När det gäller gränshinder så finns även skattegränsen som är väldigt aktuell här för oss på Åland. Den gränsproblematiken är inte bara negativ för
Åland. Vi har t.ex. Posten på Åland som har gjort något väldigt positivt med
skattegränshindret. Tittar vi på sjöfarten så är den idag en orsak till varför
Posten har de momsgränser som vi har.
Den begränsning som Åland som ö har av havet som omger Åland så har
sjöfarten istället omvandlat gränserna till något positivt och använt dem till
att öka intäkter till Åland. Vi har även företag som idag har en viss negativ
påverkan när det gäller skattegränsförfarandet. Men vi har sjöfarten som är
en positiv helhetsbild för Åland när det gäller arbetsplatser och när det gäller
pengainflödet till Åland.
Fru talman! Gränshindren som här är uppradade kan även sporra oss att
hitta nya innovativa lösningar inom många olika områden. Vi från obunden
samling tycker därför att det är viktigt att vi lyfter blicken och har ett positivt
förhållningssätt i framtiden när vi fortsätter att jobba för att lösa de hinder
som finns. Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tycker att det var ett bra inlägg. Det var en liten fortsättning på en
tidigare diskussion. I vissa fall vill vi ha gränshinder, det gynnar oss.
Men kanske när andras gränshinder missgynnar oss så då vill vi gärna
att de tar bort de hindren. Man kanske borde fundera mera på vilka
gränshinder som ska prioriteras utgående från vårt arbete? Jag undrar
om ltl Mika Nordberg har några tankar?
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Vi har ju tidigare idag nämnt olika hinder. Ett av de stora hinder är de hinder som rör upphovsmannarätten på mediasidan. Där har
vi på Åland ett väldigt stort behov att kunna tillgodogöra oss information om media på svenska. Om man t.ex. vill följa med sportsändningar
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så man många gånger hänvisad till finskspråkiga referat. Det är ett av de
exemplen som jag kan nämna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Jag tycker att det är en konstig rubrik: Landskapsregeringens arbete för att förhindra gränshinder. Bakgrunden är ju att de nordiska statsministrarna tillsatte Gränshindersforum, som har initierat den här gemensamma debatten i de nordiska länderna. Den debatten ska sedan sammanställas till rapport. Jag har tagit del av den debatt som har varit ute i Norden
och jag har också tagit del av en del av det underlag som finns. Jag kan konstatera att de nordiska länderna verkligen tar den här diskussionen på allvar.
De flesta av oss som har jobbat med politik länge har hört ordet rapport
många gånger. Man undrar om det här blir en hyllvärmare till eller något annat?
Personligen har jag stor tilltro till ambassadör Ole Norrback. Jag kallade
honom lite vanvördigt på vår presskonferens för ”duracellkanin”, som jag
menade i positiv bemärkelse. Jag var imponerad av det engagemang och glöd
som han hade för den här frågan. Han har gott sällskap av andra nordiska
”gamla rävar”, om uttrycket tillåts, som Ole Stavad och Bjarne Mörk Eidem.
Åland som enda självstyrda område har Gunnar Westerholm som representant. Mot den bakgrunden och det engagemanget som finns på den nivån så
tror jag att det inte blir en hyllvärmare. Jag har noterat att man på samtliga
Ministerrådsmöten kommer att se till att rivande av gränshinder finns på
dagordningen, så frågan kommer hela tiden att hållas levande. Jag är positivt
inställd till det här så här långt. Vi ska hoppas att det blir bra. Jag ska återkomma till det ltl Sundbacks synpunkter.
Igår var det en föreläsning om nordisk förbundsstat. Jag hade inte möjlighet att närvara. Men jag har sagt det tidigare och jag sade det också på presskonferensen, att det är rätt förvånande att alla partiledare uttryckte sig positivt om en nordisk förbundsstat, då när vi hade en debatt om detta för ett år
sedan. Jag noterade att talmannen sade att det här är jättespännande. Idag
på eftermiddagen kommer också alla vice talmän att diskutera Ålands roll i
eventuell framtida nordisk förbundsstat. Jag tycker att det här är positivt.
Ålands Framtid var det enda partiet i senaste valrörelse som också hade en
nordisk förbundsstat med som ett av fem olika framtidsscenarier som vi skissade på. Samtidigt är det faktiskt mera revolutionerande om vi skulle skapa
en nordisk förbundsstat än om Åland skulle bli självständigt. Det här totala
engagemanget har förvånat mig, men på ett positivt sätt.
Skulle vi ha en stat så skulle det inte finna några gränshinder alls. Det är ju
det ultimata, åtminstone när det gäller gränshinder, men eftermiddagen får
vis om det finns några andra nackdelar.
Tillsvidare tycker jag också, som ltl Wille Valve nämnde, att vi absolut ska
hålla våra särrättigheter. Utöver de grundläggande särrättigheter vi har enligt
självstyrelselagen så kan man också kalla skattegränsen för en särrättighet.
De flesta vet att vi är medlemmar i tullunionen men inte i skatteunionen. Jag
vill ändå nämna det med tanke på att våra anföranden kommer att gå ut i
Norden. Det är klart att skattegränsen skapar gränshinder, men fördelarna,
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att vi har en fungerande kommunikation till och från Åland, överväger stort.
Gränshindren är ju inte bara svarta eller vita.
Det handlar också om stora summor, det visar olika utredningar som Nordiska rådet har tagit fram. Utredningar visar också att för de nordiska länderna så det de andra nordiska länderna som är de i särklass viktigaste handelspartnerna. Det är också ganska självklart när man tänker efter. Att riva
gränshindren är trots allt avgörande för tillväxten i de nordiska länderna. Det
är en speciellt viktig fråga för Åland. Vi är kanske det område som berörs
mest av alla områden. Men vi har en starkt kringskuren behörighet att göra
något åt det. Socialförsäkrings- och skattefrågor, som kanske är de viktigaste
områdena där man bör riva gränshinder på, hör till riksbehörigheten. Våra
nordiska autonomikolleger Färöarna och Grönland har en helt annan sits,
också här föga förvånande. Exempelvis i den nordiska dubbelbeskattningskommittén har Färöarna en helt egen representation och utgör en helt egen
part, medan Åland inte ens får vara med i farstun. Självstyrelselagen ger faktiskt möjligheter för oss att vara med. Men tjänstemän på det finska finansministeriet tycker inte så. I och med att frågan inte har drivits speciellt kraftfullt från Ålands sida så står vi fortfarande inte ens och stampar i farstun.
Tittar vi specifikt på gränshinder så förhindrar det flexibilitet på arbetsmarknaden. Vi lade från Ålands Framtid ganska nyligen en motion om att
man skulle jobba för att få bort källskattesystemet, dvs. jobbar man under 6
månader i Finland så får man betala 35 procent i källskatt. Med övriga tillägg
får man faktiskt betala 42 procent. Det blir svårt för sommarjobbare från något annat land än Finland att komma hit och jobba om nästan halva lönen går
till skatt.
Även specialarbetskraft blir mycket dyrare att föra över landsgränserna.
Det fördyrar varor om det är gränshantering. Angående momsåterbäring vid
företagsinköp i Sverige så ger jag ltl Harry Jansson rätt på den punkten. Det
går att få momsen tillbaka men det är synnerligen komplicerat för en som
inte jobbar med detta dagligen och det leder till merkostnader.
Ltl Valve nämnde ett bilexempel. Jag kan nämna ett annat exempel. Om
man t.ex. vill ha en arbetsbil från Sverige, en pick-up med dubbelhytt som
inte finns i Finland, och beskattningen är således helt annorlunda i Sverige,
så bilen är mer förmånlig att köpa i Sverige men för att få tulla in den till
Åland så måste man kapa flaket med 3 cm på en ny bil. Det är fullständigt
vansinnigt egentligen. Sådana här exempel kan man rada upp hur många som
helst.
Fru talman! Det är inte bara näringslivets främjande som det handlar om.
Det handlar om hälso- och sjukvård, socialvård, rehabiliteringsbehov vid arbete i flera länder och det handlar om socialförsäkringsskyddet. Jag håller
inte med ltl Harry Jansson som sade att det inte händer något. Jag uppfattar
det som om man faktiskt tar ett krafttag när det gäller de här frågorna. Vi fick
information om det här på Gränshindersforum den 30 november i Sveriges
riksdag. Jag tror att det kan bli någonting riktigt bra. Jag ska återkomma med
ett par kommentarer om det.
På grund av de utflaggningar som vi har haft av åländska fartyg så är det
här igen någonting som kanske bör Åland mest av alla områden i Norden.
Det mänskliga välbefinnandet är också viktigt när man diskuterar gränshinder. Det är många som har en åldrande mor i ett annat land. Det blir ofta
bekymmer med oklarheter runt betalning och ansvar, vilket det i och för sig
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kan bli inom länderna också. Vi har fått den här utmärkta skriften om Jyrki
och Johanna, där Jyrki är från Finland från Finland och Johanna är från Island. Det här är kanske ett värsta scenario, det är inte ett verkligt fall. Men
det finns mycket verklighet i det fallet.
På Gränshindersforum fick vi information av en arbetstagare. Det var intressant och jag tyckte att det var ett bra grepp att ta med folk som personligen berörs så ser man hur galet det kan bli. Personen i fråga bodde i södra Sverige, väldigt långt i från Köpenhamn, men han jobbade i Danmark och råkade
ut för en allvarlig fallolycka. Rehabiliteringen måste han få i Danmark, enligt
det regelverk som gällde. En person som knappast kunde sitta var tvungen att
ta tåget till Danmark i Köpenhamn för att få rehabilitering. Jag noterade att
det exemplet finns här, så det finns en verklighet bakom.
Vi har många gånger i andra sammanhang pratat om TV-kort, vi har pratat
om SVT Play och vi har varit oroliga för om man överhuvudtaget kommer att
kunna se OS med svensk kommentator i sommar? Min värderade kollega
Axel Jonsson kommer att gå in på det här området så ska jag inte säga desto
mera om det. Men det här är också gränshinderfrågor.
Gränshinder försvårar utbildningen, flera har varit inne på att det krävs
svensk personsignum. Däremot kanske man inte har varit så mycket inne på
en annan problematik; examensbehörigheten, att få till stånd en nordisk heltäckande examensbehörighet. Det gäller alltifrån jurister till kranförare. Vi
kommer säkert ihåg den berömda kranföraren från Föglö. Problematiken är
fortfarande inte löst, tyvärr.
Det som är unikt för Ålands vidkommande är att vi också har gränshinder
inom landet de facto. Vi har språkgränshinder för varor, tjänster, förpackningar, bruksanvisningar och instruktionsböcker, de är i många fall helt
omöjliga att få på svenska. Då är det naturligt att man istället söker sig den
servicen i från Sverige. Jag har ett personligt exempel när jag köpte en traktor. Traktorerna har blivit ganska komplicerade i dagens läge och man behöver nog gå igenom instruktionsboken innan man drar i väg. Men det tog fyra
månader för mig att få en svenskspråkig instruktionsbok från Sverige.
Vi har vidareutbildning, inom många olika sektorer, som man kanske
kunde få i Sverige. Vi har service från organisationer, vi ha sjukvård och vi
har EU-handlingar, listan kan göras hur lång som helst. Här har vi ett speciellt språkgränshinder som jag är helt säker på att man inte har på andra ställen inom Norden, åtminstone inte inom samma land.
Ltl Sundblom nämnde att han saknade ett gemensamt pantsystem i redogörelsen. Jag håller med om det. Jag saknar också det. Inte bara för att vi råkar ha ett företag som jobbar med de här frågorna här på Åland, utan Åland
kan också ha en roll utöver detta, som ltl Valve sade, i och med att vi är ett litet transparent samhälle. Jag tror att det skulle vara mycket bra att man började bygga upp ett nordiskt heltäckande pantsystem här på Åland.
Jag vet att företaget i fråga har träffat många svenska och finska politiker.
Vi från delegationen har också träffat företaget i fråga. Jag hoppas också att
Ålands regering tar sig tid och går igenom det här noggrant med företaget i
fråga.
Visst, minister Aaltonen, går det att lämna in utan burkar och flaskor utan
pant. Men det leder i så fall till att åländska företag så småningom får väldigt
stora merkostnader i och med att de inte får ut någonting av det. Jag tror att
man borde sträva till ett system som man har Tyskland. Första gången jag
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handlade i en tysk butik, för kanske fem år sedan, noterade jag till min stora
förvåning att panten var mycket mera värd än vad innehållet var i det som jag
köpte. Det tror jag också leder till ett helt annat engagemang, att se till att
varje burk verkligen återvinns.
Fru talman! Jag vill avrunda med ett par kommentarer om det som har
sagts. Jag tyckte att det var en märklig kommentar från centerns sida när ltl
Harry Jansson sade att han blev förvånad när han noterade att man har fått
in politik i Nordiska rådet. Det blev inte klart för mig vad han förväntade sig.
Det är ju trots allt en politisk organisation bestående av politiker, så det är
ganska självklart att man diskuterar politik där.
Jag håller heller inte riktigt med om det som sades att man inte skickar sitt
politiska A-lag till Nordiska rådet. I och med att jag är en av två från Åland så
kanske jag inte ska kommentera det desto mera. Men jag har konstaterat att
man har fått möjligheter att diskutera med de absoluta topp politikerna i
Norden, både på minister- och på parlamentarikernivå så jag håller inte med
om det. Jag håller heller inte med om att det inte händer något med socialförsäkringssystemet.
Däremot, ltl Jansson, håller jag med om att den språkliga klyftan har ökat.
Jag har själv erfarenheter från 1991-1999. Det har förvånat mig storligen hur
pass vanligt det har blivit med simultantolkning till finska på samtliga möten.
Märkväl, inte tolkning till grönländska, färöiska eller till isländska men till
finska. Det här tycker jag är lite tråkigt, för de finska värderade delegaterna
riskerar att bli väldigt isolerade. Jag har noterat de tekniska problemen, alla
hinner inte få på sig lurarna och få in rätt kanal innan stora delar av anförandet har framförts. Jag håller med om att den språkliga klyftan har ökat och
det är ju ett bekymmer som vi kanske med gemensamma krafter får försöka
göra något åt. Då menar jag inte bara vi från Åland utan med gemensamma
nordiska krafter.
När vi fick det norska ordförandeprogrammet presenterat för oss så noterade jag att man hade detta med som ett speciellt tyngdpunktsområde, vilket
jag tycker är bra.
När det gäller det liberala anförandet så har jag ingenting att invända. Jag
tyckte att det var ett bra anförande som jag till alla delar kan omfatta.
Det ligger mycket i det som ltl Sundback sade på socialdemokraternas vägnar att alla är eniga men sedan händer det inget. Jag tyckte hon förde ett intressant resonemang, istället för att ändra strukturerna så försöker man slopa
gränshinder. Att slopa gränshinder är ju lite mera plåster på huvudproblemen än att ändra strukturerna.
Ltl Sundback nämnde också att om man tar bort hinder så kommer det nya
med en gång, men det diskuterar man inte. Det håller jag däremot inte med
om, det är ju precis just det som man diskuterar. Men det ligger ändå mycket
i det som ltl Barbro Sundback sade. Jag blev att fundera varför det är så?
Lyckas man få bort ett gränshinder så uppstår det omedelbart nya.
Min tro, och jag ska fundera mer på det här och det är intressant att höra
vad debatten ger i övrigt, är att det inte riktigt finns någon helhetssyn på det
här. Detta med socialförsäkringsvillkor där jag upplever ett starkt engagemang för att man verkligen vill göra någonting åt det, men det är specialister
enbart på det området som jobbar med de frågorna. Vilka konsekvenserna
blir, t.ex. för näringslivet eller andra sektorer, tror jag inte att det finns någon
helhetssyn på. Därför kan en förklaring vara att om man lyckas få bort något
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gränshinder så har man jobbat så pass isolerat så att man inte har sett vilka
eventuella nya gränshinder som uppstår i andra sammanhang.
Jag är den första att understryka att ltl Valve höll ett mycket bra anförande
och han har ett starkt engagemang. Han nämnde att det skulle vara viktigt att
hela Norden talar med en stämma i EU-sammanhang. Det håller jag också
med om, det skulle vara väldigt viktigt och det skulle ge en helt annan styrka.
Men det förutsätter att man har en gemensam politik. När Finland blev medlem i EU, där jag var med på ett hörn, så vet jag hur gärna man ifrån finsk
sida ville ha en helt gemensam strategi när det gällde jordbrukspolitiken. För
det fanns mycket pengar att plocka ut ifrån EU med tanke på det som minister Karlström brukar säga, att man i från svensk sida tydligen säger att det
är en dödssynd att inte ta emot EU-pengar. Då var det de facto så att från
svensk sida hade man inte något större engagemang överhuvudtaget. Man
brydde sig inte heller desto mera om vilka EU-pengar man kunde få.
Att hela Norden talar med en stämma är väldigt bra, men det kräver förstås också att man har en gemensam syn på politikområdena.
Det som ltl Valve också nämnde om den gemensamma implementeringen
av EU-direktiv så där tror att vi kunde ha mycket nytta av det även ifrån
åländsk sida.
Till sist, jag håller med ltl Mika Nordberg från obundna när han sade att
Nordiska rådet är en viktig arena för Åland. Där kan vi medverka på ett mera
jämställd sätt än när vi står med mössan i handen, som han uttryckte sig. Det
ligger också mycket i det. Tack, fru talman.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Jag imponeras av hur mycket ltl Anders Eriksson hinner
föra fram i sitt resonemang under den rekommenderade taltiden på tio
minuter, som vi andra försöker respektera i alla fall.
Tidigare ordförande i Nordiska rådet, Raija-Liisa Eklöw, gjorde ett
gediget fotarbete kring pantfrågorna. Därmed inte sagt att frågorna har
nått sin lösning. Det finns ju alltid olika intressegrupper och intressenter
som vill påverka processen.
Jag håller inte alls med om att arbetet med gränshinder är att lägga
på någon sorts plåster och att man istället borde sätta allt krut på en
förbundsstat. Jag tror att det ena arbetet inte utesluter det andra.
Ltl Anders Eriksson, replik

Nej, det menar inte jag heller. Jag nämnde specifikt till ltl Sundback att
om man ändrar strukturerna så är det klart att man kommer bort ifrån
gränshindren på ett helt annat sätt än om man specifikt börjar jaga olika
gränshinder. Jag menade inte något nedvärderande att det skulle vara
som plåster. Men om man jämför de båda frågorna så är som plåster.
Sedan håller jag med om att ltl Raija-Liisa Eklöw hade ett starkt engagemang i Nordiska rådet för returpacksproblematiken. Men jag var
intresserad av vad den åländska regeringen gör just nu när det gäller
den frågan. Det känner jag inte till.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Jag är glad för det förtydligande som ltl Anders Eriksson
nu kom med. Även fast alla parlamentariker och regeringsmedlemmar i
Norden skulle bestämma sig i morgon att nu vill vi alla ha en nordisk
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förbundsstat, vi vill arbeta konstruktivt och snabbt för det, så är det
ändå årtionden innan vi når dit. Därför är det så viktigt att arbetet under
tiden fortsätter med att förhindra, identifiera och åtgärda gränshinder.
Jag tackar för det förtydligandet.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag frågade specifikt vad den här regeringen gör. Vilket engagemang har
den här regeringen när det gäller pantsystemet? Istället får jag lite allmänna svepande ordalag om gränshinder. Men det kanske kommer svar
i ett senare anförande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Ltl Anders Eriksson behandlade på ett förtjänstfullt
sätt olika språk som handelshinder i det nordiska samarbetet. Frågan
ligger delvis utanför det som är föremål för debatt nu, men omnämns
förvisso i de övriga dokument som vi har framför oss. Där framgår det
även att i det nordiska samarbetet, som numera ganska mycket involverar de baltiska länderna, går man mera och mera över till engelska och
därmed ger man uppenbarligen upp de skandinaviska språken. Det
tycker jag är en bekymmersam utveckling. Hur ser kollegan Anders Eriksson på detta?
Ltl Anders Eriksson, replik

Av egna relativt korta erfarenheter har jag inte upplevt den frågan som
någon större problematik. Vi har enbart haft en specifik arktisk temasession i Reykjavik. Det är mycket möjligt att det kan vara som ltl Gunnar Jansson sade, men jag har inte sett det som något problem. Däremot
har jag blivit väldigt förvånade över hur minsta lilla möte simultantolkas, med de stora kostnader som det medför. Det medför även tekniska
nackdelar när det gäller att förstå vad alla säger. Det ger en helt annan
närvaro och en helt annan nerv i diskussionen om man kan diskutera direkt, i och för sig på bristfällig skandinaviska, men jag ser det som väldigt viktigt för det nordiska arbetet om alla försöker.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ltl Eriksson nämnde pantsystemet. Vi har också problemet med taxfreeförsäljningen och det som kommer i land därifrån.
Det borde finnas ett intresse på både svenska och finska sidan för att
försöka lösa att även burkar och flaskor från taxfree skulle komma in i
ett pantsystem. Men det kanske är för svårt?
Ltl Anders Eriksson, replik

Varför skulle inte det gå? Strukturen är såsom ltl Valve på ett förtjänstfullt sätt förklarade. De stora handelskedjorna tjänar egentligen pengar
på att burkarna inte kommer i retur, oavsett hur tokigt det låter. Det tror
jag att är den allra starkaste kraften för att det inte händer så mycket.
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Men det måste man försöka komma runt. Tekniskt finns alla möjligheter
att också taxfreeprodukterna skulle kunna vara med i ett pantsystem,
såsom jag ser det i varje fall.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Ltl Anders Eriksson uppehöll sig delvis vid effektiviteten i arbetet med att ta bort gränshinder. Jag lutar mig mot den artikel
som ingick i tidningen i morse som är en redovisning över statsrådets
redogörelse till riksdagen. Man får nog kraftigt det intrycket, man säger
att det tillkommer nya hinder ungefär i samma takt som man lyckas arbeta bort gränshinder. Man säger också; ” i september gjorde Nordiska
ministerrådet upp en lista med ett 40-tal kända gränshinder. Antalet
hinder verkar fortfarande bara att öka”.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ja, ltl Sundback, jag sade att det ligger mycket i det resonemang som socialdemokraterna höll i sitt huvudanförande. Men det som jag upplever
som nytt är att man ändå inser att så här är det och så här kan vi inte ha
det. Framtiden får utvisa om jag är naiv eller inte men jag tror faktiskt
att med det engagemang som finns i Gränshindersforum och att på
samtliga ministerrådsmöten ska just gränshinderproblematiken finnas
med på dagordningen och nu när vi har haft den här nordiska gemensamma diskussionen, om det inte faller platt till marken, så tror jag att
frågan kommer att leva vidare.
I alla sammanhang i Nordiska rådet så kommer jag att lyfta upp den
här frågan. Jag tror faktiskt att jag vågar uttala mig att delegationsordförande Valve också kommer också att lyfta den här frågan. Jag ser att han
nickar instämmande. Frågan kommer att leva vidare. Vi måste ju få en
lösning på det här, för det kostar jättemycket pengar.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Det är just det som jag menar, man måste vara kritisk. Det
hjälper inte bara att alla har god vilja, alla är positiva och alla vill samma
sak, för det vill inte alla. Det är ju alldeles uppenbart att så inte är fallet.
Då blir det lite tveksamt om det här arbetet faktiskt leder till det som är
målet, dvs. att alla gränshinder ska bort. Med den utveckling som vi har
och har haft så förefaller det att bli sämre, antalet gränshinder ökar,
trots all den goda viljan. Nu får vi höra att det på något vis är särskilt positivt nu och nu vill särskilt många att det ska göras någonting. Jag tycker nog att det handlar om en strukturell problematik. Komplexiteten i
att röra sig mellan olika länder blir större på grund av globaliseringen
och EU-integreringen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Inte bara de aspekterna, de terroristdåd som världen har drabbats av på
många olika platser leder också till att det blir mycket, mycket svårare
att röra sig över gränserna. Det är ju många faktorer som spelar in.
Jag noterade att ltl Sundback sade i en tidigare replik att när det är
gränshinder som gynnar oss själva så då kanske vi vill ha dem och det
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tror jag ganska långt är pudelns kärna. Så resonerar ju de flesta länder.
Är det något som gynnar landet självt så vill man kanske nödvändigtvis
inte öppna gränserna. Problematiken kanske inte bara är i Norge när det
gäller signalljusen. Det är ju samma för oss. Det är klart att det skulle bli
enklare om vi skulle ge bort självstyrelsen, det är klart att det skulle bli
enklare om vi skulle ge bort skatteundantaget, men det vill vi inte göra,
för vi har så mycket att vinna på det.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! Bästa lagtingskollegor, det har varit en lång debatt. Jag har
ett inlägg kring utbildning, som inte alls har diskuterats här idag.
Under perioden den 11–25 april kommer det i samtliga nordiska parlament
att äga rum en temadebatt om hinder för den fria rörligheten inom Norden,
det vi i dagligt tal kallar gränshinder. Dessa gränshinder kan bero på tradition
och kulturella olikheter. De kan också bero på ländernas olika lagstiftningar
på områden som löne- och skattepolitik samt sociala förmåner, såsom ackumulation av pensioner, pensionsålder eller på det arbetsmarknadspolitiska
området. Dessa områden är som kommunicerande kärl och därmed svåra att
förändra utan att det får stora följdverkningar och konsekvenser.
Fru talman! De flesta gränser är mänskliga verk. Det kan handla om riksgränser, nationsgränser, etniska gränser och religiösa- och värdegränser. Vi
människor tenderar ofta att tänka längs gränser, sällan över gränser.
Det är värt att ägna lite tid åt en sådan tanke. Har vi egentligen kommit
något längre i att tänka över gränser, eller biter vi oss fortfarande fast längs
våra gränser? Det här resonemanget tangerade ltl Sundback i sitt anförande.
Vi lever i en global värld på ett helt annat sätt och under helt andra villkor än
före EU medlemskapet 1995. Norden har med tiden blivit mer och mer intressant i ett globalt perspektiv, känt vida omkring för vår nordiska modell,
som genom många år lyckats kombinera en stark tillväxt med god välfärd,
jämställdhet och rättvisa samhällen. I den nordiska modellen har den folkliga
förankringen varit ledstjärnan som ständigt stimulerar till viljan att lära om
och av varandra mellan människor i våra nordiska länder. En av de viktiga
frågorna i det nordiska samarbetet har alltid varit att främja integrationen
mellan oss i Norden och att underlätta för våra medborgare att röra sig fritt
över landgränserna.
Gränshinder finns. Ibland är de stora och för den enskilde eller företaget
förenade med stora konsekvenser eller kostnader. Men ofta är de små och
förargliga, som vi har hört under debatten. Med gränshinder, små eller stora,
minskar också våra länders möjligheter att tillsammans här i Norden kunna
möta en global konkurrens och de utmaningar vi står inför. Ensamma är våra
länder visserligen små, men tillsammans har vi en ekonomi stor nog att vara
betydelsefull också i världen. Det är just ekonomin som är viktig.
Gränshinder handlar således om tillväxt, välfärd, arbete och trygghet, men
även om kulturella barriärer och framförallt, ltl Eriksson, om språket.
Jag tycker att självstyrelsepolitiska nämnden borde prioritera det hinder
som påverkar den enskilda individen och titta närmare på detta.
När det gäller språket skulle jag vilja diskutera lite mera djupgående.
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Fru talman! Språket är centralt för att man ska kunna förstå en kultur. Jag
vill påstå att språk är kultur. Jag är bekymrad över den utveckling som sker i
riket där det svenska språket minimaliseras mer och mer. Vi ålänningar har
förbryllat kunna följa med den alarmerande utvecklingen där våra svensktalande systrar och bröders rättigheter hotas. En ny språkstrid har blossat upp i
Finland med krav på att avskaffa svenskan som nationalspråk med sannfinländarnas ungdomsförbund i spetsen. De kräver att grundlagen ska ändras
och Finland ska göras enspråkigt finskt. Allt detta handlar egentligen om
rädslor och okunskap. Vi ska inte vara rädda för språk. Om man inte kan
språket så kan man inte förstå kulturen. Detta är kärnan i mitt resonemang.
Ska man kunna förstå en fransman så måste man kunna tala franska. Ska
man förstå en tysk måste man kunna tala tyska. Ska vi förstå en rysse måste
vi kunna tala ryska. Kulturen och språket är ett.
För att det nordiska samarbetet ska kunna blomma så måste språkfrågan
diskuteras mer öppet, som ltl Anders Eriksson var inne på.
Fru talman! Här spelar utbildningen en central roll och det debatteras alldeles för lite. Inte enbart som bärare av vårt kulturarv utan som källan för ett
gott språk. Det är under de första 15 åren av en individs liv som hela tankevärlden skapas. Skapandet av en god utbildnings- och forskningsgemenskap i
Norden är ett uttalat mål för de nordiska länderna mycket för att de nordiska
länderna står varandra nära både geografiskt, historiskt och kulturellt.
Fru talman! Varför ska vi ha ett nordiskt samarbete kring utbildningsfrågor och varför är det så centralt för Åland? Utbildningssystemen har flera likheter och gemensamma utmaningar. Jag tror att genom samarbete kan vi
uppnå bättre resultat – till glädje och nytta för skolor och andra utbildningsinstitutioner – och för den enskilda eleven och inläraren. För skolan är en
viktig institution i samhället. Vi har alla många starka åsikter om skolan och
engagemanget är stort. Därför kan jag med glädje läsa landskapsregeringen
papper kring lösningar om gränshinder och där ser vi att landskapsregeringen har tänkt på behörigheten till svensk högskola och en rättvisare värdering
mellan åländska och svenska betyg. Det här är en bra start, tack ministern.
Fru talman! Samarbetet har de senaste åren fokuserat på kvaliteten i utbildningen och på att skapa en skola som ger alla möjligheter att genomgå
ungdomsutbildningen, men en god grundutbildning är en förutsättning för
en framgångsrik vidareutbildning och ett rikt liv. Arbetet med att förbättra
kvaliteten på den utbildning som sker i skolan borde vara av högsta prioritet
här på Åland och även i det nordiska samarbetet. Utbildningsprogrammet
nordplus är ett fantastiskt exempel på ett bra samarbetsforum. Nordplus är
ett program som stöder mobilitet, projekt och nätverk och är öppet för institutioner och organisationer som arbetar med utbildning.
Programmet omfattar de fem nordiska länderna.
Fru talman! Även globaliseringsprojektet ”En god utbildning för unga och
vuxna” är ett bra exempel på samarbete. Projektets övergripande mål är att få
flera ungdomar än idag att genomgå en utbildning efter grundskolan. Till
denna målsättning hör likaså att bidra till främjandet av vuxnas kunskaper
och kompetens som en grund för personlig utveckling och vidareutveckling
av arbets- och samhällslivet, i överensstämmelse med principen om livslångt
lärande. Det här tangerar vårt regeringsprogram bra.
Fru talman! Genom det nordiska skolsamarbetet har man inlett ett eget
arbete med att utarbeta nordiska rapporter som analyserar resultaten för de
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nordiska länderna i PISA undersökningarna. Det här är speciellt intressant
för Åland. Vi klarade oss som känt bra i undersökningarna men tyvärr läsfärdigheterna för våra pojkar var markant lägre jämfört med våra flickor. Vi
borde närmare se på hur man kan stärka språk-, läs-, och skrivfärdigheter
bland barn och unga i Norden och även på Åland. Tack.
Ltl Petri Carlsson

Tack, fru talman! Jag fick från oväntat håll ett moderat dokument som har
skickats till Ålands landskapsstyrelse. Jag fick nyss ett dokument från Barbro
Sundback där FS-kvinnor, numera moderata kvinnor, skrev om flera konkreta läsningar på gränshinder. De skrev att lösningar bör sökas som gör att
nya problemsituationer inte uppstår. Det är en bra sak, men jag tänker vara
mer konkret här i mitt anförande om gränshinder som finns idag.
Jag tänkte också kommentera pantsystemet. Jag upplever att man kan
lämna in pant. Men jag har ofta upplevt att burkarna skickas tillbaka ut från
automaten, när de inte är giltiga. Nuförtiden tror jag att det ska fungera att
automaterna tar emot burkarna även fast man inte får pengar för dem. Men
jag tror att pengarna talar, vilket jag kommer att återkomma till i mitt anförande.
Fru talman! Det här med gränshinder berör många och består av en oerhörd mängd av frågeställningar som behöver lösas. Vissa gränshinder kan
nog aldrig försvinna helt. Till exempel så har de nordiska länderna olika regler för pensionsålder och föräldraförmåner som man knappast vill ha helt likadant. Men den som pendlar mellan länder eller flyttar mellan länder upplever många orättvisor. Det kan till exempel vara att tidningen man vill ha
hem plötsligt blir mycket dyrare på grund av ett högt utlandsporto fast avståndet inte alls är så långt. Inte är det speciellt långt över bron till Danmark
för svenskar i närheten av Öresundsbron, men ändå blir tidningen mycket
dyrare. Likadant är det ju här på Åland där min favorittidning från barndomen, Fantomen, blir ohemult dyrare än vad det borde vara.
Ett annat exempel berör mina föräldrar som efter ett nästan helt yrkesverksamt liv i Sverige återflyttat till Finland och nu som pensionärer inte får
olika pensionärsrabatter, till exempel får de ingen rabatt i huvudstadens kollektivtrafik eftersom de inte är registrerade som pensionsmottagare hos FPA.
I Sverige baseras pensionärsrabatten på ålder så där är inte det ett problem
för den enskilde pensionären. Här kan man då börja fundera på vad som är
mest orättvist? Varför får inte mina föräldrar samma förmåner som alla
andra pensionärer i Helsingfors? Varför får den finska inflyttade pensionären
förmånen i Stockholm fastän skattepengarna inte betalas dit?
Det går nog att rada upp hur många exempel som helst på liknande frågeställningar. En hel del av detta härrör sig till ett övergripande systemfel som
jag ser det. Beskattningssystemet! Som jag ser det ska skatten gå dit där servicen utnyttjas. Det här är en princip som borde drivas på och lyftas upp högt
på den nordiska agendan.
Fru talman! För några år sedan infördes bilaterala beskattningsavtal som
underlättade mycket och röjde bort en hel del gränshinder. Tyvärr är inte systemet helt felfritt och en hel del hinder kvarstår. Myndigheterna jobbar i enlighet med befrielseprinciper och det är väl bra, men ett problem är att många
trots allt råkar ut för dubbelbeskattning. En del av det beror säkert på att man
idag måste vara en upplyst medborgare och känna till hur systemet fungerar
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och vad man har rätt till. Informationen når helt enkelt inte fram till den som
berörs. Återigen kan jag ta ett exempel från mina föräldrar som flyttade. Inte
en enda informationsbroschyr fick de i Finland om hur de ska gå tillväga,
vilka myndigheter de ska kontakta och i vilken ordning eller vilka rättigheter
och skyldigheter de har. Allt måste man ta reda på själv och det är inte lätt
kan jag säga.
Tillbaka till det här med systemfelet vid beskattningen. Vi här på Åland
drabbas också särskilt av det. Vid utflaggningarna försvann en hel del skatteinkomster för våra kommuner trots att folk fortfarande bor kvar här och utnyttjar vår infrastruktur och service. Det här tycker inte jag är riktigt rätt.
Återigen, skatten ska gå dit där servicen utnyttjas! Det blir mest rättvist och
är mest logiskt. Det nordiska samhället och beskattningssystemen måste följa
med en föränderlig värld där vi är alltmer rörliga. En del av de konstruktiva
samarbetslösningar som uppnås drivs fram av ekonomiska förutsättningar,
ofta på att man anslår resurser, men ibland också på bristen av resurser. Ta
till exempel ambassadsamarbetet nu på nordisk nivå, där bristen på pengar
driver utvecklingen om nordiskt samutnyttjande av ambassader utomlands.
Igår fick jag höra i ett anförande av Jan-Erik Enestam att det är förvånande många politiker som har en nationell inställning och drar mycket
hemåt. Till delar tror jag att det beror på hemmaopinionerna. Jag kan tänka
mig att diskussionen på gatan ofta handlar om att varför ska han eller hon få
en förmån här eller utnyttja en service här som inte betalar skatt till oss? Liknande argumentation har jag hört här på hemmaplan. Klart att man får svårt
att värja sig mot ett sådant argument med att hänvisa till enbart solidaritet eller att det är ju likadant för våra personer som flyttar. Återigen, här gäller
samma sak. Om skatteintäkterna kommer dit där servicen utnyttjas faller argumenten platt och man kunde också få bort det argumentet med gränshindret. Pengarna talar! Vare sig vi vill det eller inte.
Det nordiska samarbetet har en stark folklig förankring. För att förankringen ska finnas kvar måste fokus fortsättningsvis ligga på att i praktiken
röja bort gränshinder och stärka den fria rörligheten mellan de nordiska länderna. Det krävs hårt arbete och mycket nätverkande. Jag tror att vår delegation med Wille Valve i spetsen har kapacitet att bidra till detta positiva samarbete på nordisk nivå. Lycka till!
Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Bästa lagtingskollegor och åhörare, gränshinder kostar pengar
har vi fått höra. Det är klart att vi ska lägga ner ett stort jobb på att försöka
undanröja de gränshinder som är problem för oss idag.
För att hålla mig lite kort tänkte jag gå in på tre gränshinder som jag tycker
är viktiga att lyfta fram.
Det första gäller likvärdiga examina i Norden och våra olika skolsystem.
Det andra rör källskatten och den finska fyra månaders regeln. Och det tredje
rör upphovsrättsområdet, med SVT Play och möjligheten till svenska kommentatorer vid sportsändningar.
Likvärdiga examina och olika skolsystem, vi vet att vi har många olika examina i Norden. Vi har alla våra egna högskolor och olika system. Ett konkret
exempel som vi ofta diskuterar, och som kan vara ett litet problem på Åland,
är lärarexamina. Hur ska vi bedöma dem? I Sverige kräver man i regel lägre
högskoleexamen för att få sin lärarexamen godkänd. I Finland har man högre
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krav, en högre högskoleexamen. Det här kanske man inte som studerande vet
när man ger sig iväg och studerar Sverige. Man kanske inte har fått den informationen att den svenska examen faktiskt inte väger lika tungt som den
finska examen i regel. Det finns förstås möjlighet att också ta en högre högskoleexamen i Sverige. Men man kan mötas av överraskningen när man
kommer tillbaka till Åland att man tror att man har är full behörighet att
börja jobba som lärare. Men man konstaterar sedan att man inte har full behörighet. Man skulle ha behövt studerat ännu mera. Det här är ett problem
om man tänker på att 70 procent av våra studerande idag faktiskt far till Sverige. Det gäller även dem som studera till lärare.
Jag tycker att det är ganska intressant att diskutera studentexamen ur ett
nordiskt perspektiv. Sverige har, som känt, avskaffat sin studentexamen. I
Danmark får man använda datorer och Internet vid studentexamen. Det
tycker jag är ett betydligt modernare sätt att organisera studentexamen på.
För vill man ha reda på någonting i dagens samhälle så sätter man sig vid datorn och man söker upp informationen om det som man behöver. Personligen
skulle jag säga att studentexamen ska vara ett bevis på att man har lärt sig att
använda och söka kunskap och information, i motsats till den finska studentexamen där man t.o.m. måste renskriva med bläckpenna när man är klar
med sina skisser. Där tycker jag att vi har mycket att lära från Danmark. Tyvärr har vi inte behörighet över vår studentexamen. Vi är tvungna att följa det
finska systemet för att få vår examen godkänd.
Min andra punkt är källskatten och fyra månaders regeln. Att betala 35
procent i skatt och samtidigt veta att man inte får någon sjukdagpenning om
man skulle bli sjuk en månad när man kommer kortvarigt och jobbar på
Åland så det är ju självklart ingenting som lockar människor att komma hit
för att arbeta kortvarigt. Det här är ett problem som vi måste poängtera i alla
sammanhang om vi ska vara det öppna samhället och lyckas locka hit arbetskraft. Jag tror att det är viktigt att man har en god möjlighet till kortvarigt arbete. Det kan vara en bra brygga till att få flera människor att flytta hit.
Upphovsrättsområden, SVT Play och möjligheten till svenska kommentatorer i sportsändningar, ja, sommar OS går av stapeln i London i sommar.
Det var en stor oro om vi skulle få svenska kommentatorer i och med att den
här frågan har blommat upp. De svenska kanalerna har börjat med svarta rutor i sändningarna, som vi tidigare kunde se via SVT. I sommar kommer vi att
kunna se det i och med att YLE har fått rättigheterna till de här sändningarna
och kommer att ha svenska kommentatorer. Det är givetvis positivt.
Jag skulle vilja lyfta det här till ett litet högre perspektiv. Tittar vi fyra år
framåt så ser vi att de kanaler och de storbolag som finns ute i Europa, Viasat
med flera, är väldigt intresserade av att få de här rättigheterna. I fotbollssändningarna har vi kunnat konstatera att det inte ges några svenskspråkiga
kommentarer. Om man ska hårdra det så har vi egentligen fyra år på oss att
lösa det här, om vi vill kunna se nästa sommar OS med svenska kommentarer.
Hur kan vi lösa det här? Ja, vi kan gå tillbaka till 1921 års Ålandsöverenskommelse och titta vad man skriver i den första punkten, syftet med hela
Ålandsöverenskommelsen. ”Att garantera Ålandsöarnas befolkning; bevarandet av dess språk, dess kultur och dess lokala svenska traditioner.” Jag
vill hävda att sportsändningarna är starkt relaterade till språket. Det kändes
inte bra för mig häromdagen när jag satt på Adlon och tittade på en engelsk
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fotbollsmatch och det var endast finskspråkig kommentator. Det kändes inte
hemma. Jag vill hävda att det är kultur. Om man tänker på hur mycket sport
som utövas på Åland och hur det bidrar positivt till vårt samhälle och om
man tänker på de förebilder som finns inom fotboll och idrott överlag så är
det viktigt att vi kan få kommentarer på svenska så att vi förstår och kan
hänga med som alla andra. Det är också våra lokala svenska traditioner.
Finland och Sverige har en skyldighet att se till att vi får svenskspråkiga
kommentatorer på våra sportsändningar. Därför tycker jag absolut att vi ska
kunna kräva att man ska titta på möjligheten om Åland kunde ingå i det
svenska upphovsrättsområdet i det stora hela eller till vissa delar vad gäller
t.ex. sportsändningarna. Det här är något som vi ska diskutera och jobba på.
Vi har som sagt fyra år på oss till sommar OS. Vi har två år på oss till nästa
fotbolls-VM. Det börjar bli lite bråttom.
Svenska kulturfonden gick in som en räddare i nöden och sponsrade
svenska TV-kommentatorer i TV-sändningarna i hockey-VM. Vi kan inte
lägga självstyrelsens fundament i händerna på svenska kulturfonden. Då är vi
ute på farligt vatten, tror jag. För då har vi inte någon möjlighet att påverka
det själva och det vill jag absolut inte se som den långsiktiga lösningen på
sportsändningarna. Tack.
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Det var ett mycket intressant anförande med många viktiga
frågor som lyftes upp av ltl Jonsson.
Först frågorna kring examina, mycket av detta ligger nog i våra händer, att kunna göra konsekvensbedömningen av vår egen lagstiftning. Vi
ska dra nytta av att vi ligger mitt emellan två utbildningsländer och försöka anpassa vår lagstiftning så att vi får ut det bästa möjliga. Naturligtvis skulle det bästa vara om vi skulle klara av att komma överens om en
nordisk standard. Jag tror att det är betydligt svårare än att se över våra
egna system. Redan detta erbjuder ganska många utmaningar, framförallt med lönesättning och liknande.
När det gäller upphovsrätten så delar jag helt och hållet ltl Axel Jonssons åsikter om att dagens situation inte fungerar. Det måste ligga på
det högre planet, att försöka skapa den nordiska upphovsrätten, att man
skulle ha en och samma upphovsrätt för det nordiska området. Det
skulle lösa väldigt mycket för oss, men också för många, många andra
inom Norden.
Under tiden jobbar vi från åländsk sida dels när det gäller SVT Play
att få till stånd bilaterala avtal som ska fortsätta som tidigare och dels
har vi också en EU-dom vad gäller sporten. Jag återkommer i följande
replik.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag håller med i mångt och mycket i det som minister Ehn säger. Ser vi
på EU-domen så tror jag minister Ehn syftade på det som gällde möjligheten att köpa svenska kort till sportsändningar. Det är fortfarande ingen bra praktisk lösning. Ser vi på våra näringsidkare så har de inte
samma möjligt som privatpersoner att göra det här. Man ska ha en
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svensk adress, man ska göra det via bulvan och jag ser inte att det är en
långsiktig lösning att göra på det här sättet. Nog borde man också på
Åland kunna ha möjlighet, utan några större krumbukter, att få del av
svenska kommentatorer.
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Det utslag som kom från EU-domstolen hösten 2011 syftade
till att plocka bort de problem som ltl Axel Jonsson nu syftar på. EUdomstolen konstaterade att det inte får finnas hinder för ltl Jonsson,
mig eller någon annan att köpa de här programkorten. Det ska inte heller vara några problem för en handlare här att få ett avtal med t.ex. Viasat för att sälja korten vidare.
Det som Gränshindersforum nu gör för att detta ska bli verklighet är
att rikta ett brev till samtliga programleverantörer för att visa på att den
här domen finns och att man måste undanröja de bekymmer som finns.
Om vi hade det nordiska upphovsrättsområdet så skulle det här vara
mycket lättare. Politiskt tror jag att vi kan nå den här överenskommelsen även i Norden, men det finns en part på andra sidan, upphovsrättsorganisationerna, och de är inte riktigt lika intresserad av det här. Det
gäller för oss att försöka hitta vägarna framåt som är praktiskt möjliga
och som dessutom ger bästa möjliga resultat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Givetvis är jag också positiv till ett nordiskt upphovsrättsområde. Frågan som jag ställer mig är om det är något som kommer att hända inom
fyra år? Kan vi vänta på det? Jag tycker att den här frågan är akut, vi
måste göra någonting redan nu. Därför tycker att man ska titta på möjligheten med det svenska upphovsrättsområdet. Kunde det vara någonting för Åland? Jag tror att det kunde vara ett sätt att lösa problemen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Likaväl som ltl Axel Jonsson så vill även jag kunna se
de olympiska spelen och helst av allt på svenska. Vilken väg man ska gå
så där tror jag fortfarande det finns lite olika vägar. Minister Ehn
nämnde en väg här tidigare i ett replikskifte. Ltl Axel Jonsson såg en
väg. Jag känner att vi i Norden gemensamt också kan se vad vi kan göra.
Även de inflyttade som kommer från andra nordiska länder ska kunna
följa med sina sändningar och ta del av dem.
Fortsättningsvis kommer vi inte ifrån det exemplet som ltl Axel Jonsson nämnde i sitt anförande. Ltl Jonsson såg på en engelsk ligamatch
med finsk kommentator. Det var en privat betalkanal, medan jag däremot samma kväll satt och såg på YLE:s sändning i fotboll, inte engelsk
liga men med svenskt referat.
Talmannen
Tiden är ute!
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Ltl Axel Jonsson, replik

Nu vet jag inte exakt vad ltl Winé vill säga med det här. Jag vet att möjligheten finns i vissa matchar att få svenska kommentatorer. I ishockeyVM finns den möjligheten bara tack vare den svenska kulturfondens
pengar. Jag tror inte att de provisoriska lösningarna är bra om vi ska ha
möjlighet att se alla sportsändningar via Sverige och få svenska kommentarer. Jag tror att vi måste vara bättre på att utnyttja den möjligheten i och med att det inte finns ett så pass stort utbud på den finska sedan
vad gäller just detta.
Ltl Göte Winé, replik

De privata kanalerna i Finland har inget intresse av att ha svenskspråkiga kommentatorer. Det är för dyrt med tanke på befolkningen. Däremot har man all respekt för YLE, den statliga TV kanalen kommer att ha
svenska med skattefinansierade medel. Vi ska också vara tacksamma för
det. Det är jättesvårt, men vi behöver verkligen se att vi får hjälp därifrån. Jag tänker på paragraferna från 1921, första punkten. Jag tror inte
att vi kan hänvisa till de finska privata kanalerna.
Jag tror också att vi behöver se vad vi kan göra på längre sikt. Då tror
jag mera på nordisk upphovsrätt än att vi ska börja jobba stenhårt själva
mot Sverige och försöka där. Jag tror att det är en för tuff väg att gå.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det har att göra med hur långt kommet tanken om en nordisk upphovsrätt är. Hur långt i från verkligheten är det och från att genomföra det i
praktiken? Det har inte jag någon uppfattning om. Kanske ltl Winé har
en bättre uppfattning.
De privata finska bolagen erbjuder inte det här, nej, det vet vi. Man
får inte några svenska kommentarer. Vad händer den dagen när de köper rättigheten för sommar OS till exempel? Då står vi utan svenska. Det
är det problemet som vi måste tackla och hitta en högersväng att komma
runt. För så länge som YLE har de här rättigheterna så funkar det, åtminstone som det ser ut idag. Men vad händer sedan i och med att
sportsändningarna blir mer och mer attraktiva och priserna stiger. YLE
ska ju syssla med kultur och andra sändningar, de har inte råd att lägga
alla sina resurser på sport och det förstår man. Därför måste vi titta på
andra alternativ.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Idag kan i alla fall ingen beskylla detta lagting för att inte vara
problemorienterat. Kanske inte andra dagar heller. Det skulle väl aldrig falla
mig in att använda det förklenande begreppet välfärdsdebatt, men det lockar
det lite. Tonen i några av dagens anföranden är, om ni ursäktar, bottenlös i
sin hopplöshet mot bakgrund av att vi diskuterar och lever i en av världens
rikaste och minst problemfyllda regioner, alltså Norden. Som inte bara är ett
paradis för oss som bor här utan också ett mål för nya, hungrigare, industrinationer.
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Gränshinder är temat. Det är sympatiskt men också ironiskt. För hinder är
något som står i vägen för framfart. Och framfart är nödvändigt för tillväxt.
Tack vare tillväxten kan samhällen utvecklas och klara de utmaningar som
framtiden för med sig. Som till exempel att diskutera de gränshinder som
moderna och välutvecklade stater infört för att skydda sig själv och utveckla
sig vidare. Vi står alltså här och diskuterar sådana hinder som till stor del är
ett resultat av den nordiska välfärd som länderna skapat. Skälen till det är
flera. Det som passar i Norge passar inte alltid på Färöarna. De gamla
svenska rekommendationerna om sex till åtta skivor bröd per år skulle ingen i
Finland lyssna på. ”Management by perkele” som den finska ledningsmodellen ibland kallas går inte säkert hem i Stockholm. Det kan mycket väl vara
så att det är skillnaderna som skapat framgången. Till exempel har vi i vårt
lilla Norden sex olika valutor att förhålla oss till. Det har ju inte skett av en
slump utan är, förhoppningsvis, resultat av någon plan.
Jag vill gärna försöka fördjupa diskussionen något men ändå hålla mig på
ett övergripande plan, om det nu är möjligt. En människas hinder kan nämligen vara en annan människas möjlighet. Det som en dag är en gräns kan
nästa dag vara ett nödvändigt skydd, och tvärtom. Med det vill jag slå fast att
det där med gränshinder är ett dubbel eggat svärd.
Låt mig ta ett exempel. Ett av de företag som mer än de flesta gjort Åland
till ett sprudlande, kreativt och inspirerande samhälle är Ålands penningautomatförening. Vi kan stoltsera med idrottshallar och konsertlokaler och vård
och omsorg av världsklass tack vare det överskott som PAF genererat genom
åren. Detta kan vi tacka gränshindren för. Tack vare föreningens monopolställning kunde man i lugn och ro och med hjälp av den blomstrande taxfreetrafiken bygga upp en expertis som skulle föra PAF från monopolets skyddade verkstad till en av världens mest konkurrensutsatta marknader som den
internationella nöjesindustrin idag är. Detta har bara varit möjligt tack vare
ett oängsligt affärsdriv som är nödvändigt för överlevnad, och lite skydd till
att börja med.
Gränserna i Europa ligger också bakom den färjtrafik som idag gör att det
är extremt billigt att resa mellan Åland och omvärlden. Jämfört med i stort
sett alla andra liknande europeiska ösamhällen kostar det, tack vare taxfreetrafiken, nästan ingenting att resa till våra respektive moderländer. Jag
kunde också nämna Posten och dess framgångar. Hur man än ser på detta
kan vi alltså tacka olika gränshinder för vår egen välfärd idag.
Men då är då och nu är nu, och viktigast av allt är i morgon. Jag tror att
Ålands väg mot framtidens nordiska välfärd handlar om att oförtröttligt och
modigt fortsätta att föra fram vår syn på olika frågor. Det ska ske inom ramen
för alla de nordiska och för den delen internationella plattformar som vi har
till vårt förfogande. Vi ska inte låta ängsliga utan progressiva. Trots vår relativa litenhet måste vi våga fortsätta ta ställning, förklara och gå i bräschen för
olika frågor. Om det så handlar om snusförsäljning, pantburksproblematik,
byggnormer, el acciser, idrottsutbyte, upphovsrättsfrågor eller något annat
bör vi aldrig upphöra att försöka göra den vardagen lite enklare för våra
medborgare. En övergripande debatt är bra men det krävs lite verkstad också.
Det är vår roll i detta lagting, på våra väljares vägnar, att visa ledarskap även
över andra större regioner. På andra ställen i Norden diskuterar man i dag
liknande frågor utifrån sina egna horisonter som är, vad man än tror, häpnadsväckande lika vår.
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Som med alla frågor är det också när det gäller gränshinder. Det finns nyanser som kan vara svåra att se och omöjliga att bortse från, i vart fall för
stunden. Ibland kommer det därför också lägen där man inte kan eller har
råd att lägga all fokus på orättvisor och hinder och istället måste se sig om efter möjligheter. Det är den krassa sanningen när det handlar om framgångsrika företag och samhällen världen över. De anpassar sig till den rådande
verkligheten istället för att ägna dyrbar tid åt alla de väderkvarnar som fortfarande står kvar där ute. En dag om gränshinder är värdefull för de nordiska
parlamenten som ska se till att det finns goda strukturer för de som ska göra
jobbet, de privata företagen. Jag hoppas dock att de alltmedan vi pratar, koncentrerar sig på de möjligheter som redan finns där. För vad man än förleds
tro så finns det massor av möjligheter där ute, trots upplevda eller inbillade
gränshinder. För till syvende och sist är problemen i vårt kära Norden ändå
ganska små. Och sist och slutligen kan det nog bli ett både trevligare och klokare Norden om vi mellan varven fokuserar mer på möjligheterna än problemen. Det gör man just nu i Kina, Brasilien och Afrika och många andra länder som lystet riktar sina blickar mot vårt kära Norden och därifrån de allvarligaste utmaningarna mot vår konkurrenskraft kommer. Det får vi inte
glömma bort medan vi diskuterar konstruerade gränser. Hur ska Norden
klara sig i framtiden mot de alla än så länge hungriga nationer som jagar oss
och som vill skapa vår välfärd åt sig själva? Mot den bakgrunden har det
kanske aldrig varit viktigare att äta lokalt men tänka globalt. Vi får inte bli
ifrånkörda av alla andra allt medan vi fortsätter att prata. Tack.
Minister Carina Aaltonen

Fru talman! Det känns nästan som vi borde sluta debatten just där ltl Jörgen
Pettersson lyfte blicken lite grann från vår eget navelskåderi här på Åland.
Jag ska i alla fall försöka klargöra vad som händer när det gäller frågan om
ett gemensamt pantsystem i Norden. Det är ju fortfarande en aktuell fråga.
Däremot finns det lite olika åsikter om hur det här ska drivas vidare.
Under Nordiska rådets session senast i november 2011 så beslöt man att
ytterligare gå vidare med frågan och ta fram mera fakta, med utgångspunkt i
Nordiska ministerrådets rapport; Nordisk pantanalys från 2010. Det som
saknades i den rapporten var en cost benefit analys, eller en kostnad nytta
analys. Det här har den nordiska avfallsgruppen fått i uppdrag att ta fram. Nu
finns det en projektplan på det här, det finns en budget på 200 000 danska
kronor och det finns en tidtabell. Just nu här i april har anbudsförfrågningar
gått ut och det har begärts in anbud från en till två olika konsulenter i varje
nordiskt land, även ÅSUB på Åland har tillfrågats, men på grund av tidsbrist
så kunde de inte lämna in något anbud.
Det här arbetet ska vara klart i höst. Resultatet ska presenteras vid Nordiska rådets session i november. Man utgår från fyra olika frågeställningar.
Om man ska bygga upp ett eget nordiskt pantsystem, om man ska etablera ett
nordiskt clearinghouse, om man ska ha samarbetsformer mellan de olika
nordiska pantsystemen eller om det ska vara bilaterala avtal land för land.
Allt detta ska presenteras i höst. Men precis som det har sagts här tidigare
så är det här inte någon lätt fråga att lösa. Vi vet ju själva hur svårt det är att
få 16 åländska kommuner att samarbeta kring avfallsfrågor. Att få de nordiska bryggerierna att samverka i ett gemensamt system känns för mig som
en ganska oöverstiglig fråga att driva, om inte de andra medlemsstaterna i EU
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också är med, eftersom vi vet att mycket av den här problematiken också sker
mellan Estland och Finland, mellan Tyskland och Sverige och mellan Tyskland och Danmark. Det skulle vara oerhört viktigt att få med alla 27 EUmedlemsstater i det här arbetet.
I stora delar av EU har man ett mycket dåligt eller icke befintligt återvinningssystem. Burkar, plastflaskor och glasflaskor kastas i en och samma
tunna. Jag hävdar att det här inte alls är en miljöfråga hos oss i Norden idag.
Både glas-, plastflaskor och aluminiumburkar återvinns i stor utsträckning
både med och utan pant. I livsmedelsbutikerna tar man också numera emot
svenska flaskor och taxfreeburkar.
Enligt NMT-centralen i Birkaland så är återvinningsgraden för dryckesförpackningar otroligt hög. När det gäller brukar är det nästan 94 procent och
plastflaskor 92 procent.
Hos det stora åländska återvinningsföretaget så är det största problemet
inte aluminiumburkarna, de får ju betalt för att sälja materialet vidare. Det
stora problemet är att vi borde platta ihop de här burkarna när vi sätter dem i
våra åtta fackssystem hemma på gården. Då får man mera plats.
Inte är det heller ett stort problem för mig som privatperson. Man kan
återanvända och återvinna de här burkarna.
Ltl Anders Eriksson frågade tidigare vad den åländska regeringen gör i den
här frågan. Ja, vi jobbar ivrigt med en ny åländsk producentansvarslag beträffande förpackningar. Vi har precis just satt igång en trestegsraket som nu dels
ska lyfta av producentansvar för förpackningar för småföretagare utan att
vare sig försämra för miljön eller fördyra för de enskilda hushållen. Det blir
mer om det här nästa vecka.
I övrigt är jag fast förvissad om att den åländska delegationen i Nordiska
rådet fortsätter med sitt goda arbete och att ni driver på i miljöfrågor. Här har
ni lång tradition att falla tillbaka på där åländska ledamöter har varit tongivande och även när det gäller frågor som gör att det blir friare rörlighet för
människor och frågor som förbättrar socialförsäkringssystemen, pensioner
och personssignum osv. Det är inte någon brist på områden där människor
och djur kommer i kläm. För mig är de här områdena av högre prioritet än
pantsystemet, men det kanske jag inte kan säga så mycket mera om just här
och nu. Tack, fru talman.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Minister Aaltonen berörde pantsystemen och möjligheten att komma överens. Ministern nämnde att de nordiska bryggerierna måste komma överens. För mig blir det lite märkligt att de ska
komma överens. Ska inte vi lagstiftare komma överens om vilket system
vi ska ha? Sedan är väl bryggerierna tvungna att följa det.
Minister Carina Aaltonen, replik

Det finns en lag om producentansvar. De som producerar förpackningarna, burkar och flaskor, ska ta ansvaret för att de återanvänds. Visst
finns det lagstiftning som styr det här idag. Men att tvinga ihop de nordiska företagarna, är det detta som ltl Eklund vill att vi ska göra?
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Om man ser det här som ett stort miljöproblem så är det väl
ett sätt att ta ansvar som lagstiftare, om man ska tvinga ihop bryggerier-
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na för att komma överens om ett gemensamt pantsystem. Men om man
ska fortsätta och låta dem bedriva sin verksamhet på det sättet som var
och en vill så kommer vi aldrig att komma någonstans.
Minister Carina Aaltonen, replik

Om ltl Eklund hörde på vad jag sade så anser jag inte att det här är ett
stort miljöproblem. Jag anser också att de finländska rederierna tar sitt
ansvar eftersom återvinningsgraden för dryckesförpackningar är så pass
hög. Men om vi ska komma åt problemet med gränshinder då måste vi
också införliva inte bara de nordiska länderna utan vi måste få med hela
EU. Där har vi bl.a. Estland och Tyskland som är absolut borde vara
med i systemet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Wille Valve, replik

Tack miljöminister Aaltonen för ett klargörande anförande.
Jag blev lite bekymrad när jag hörde miljöministern prata om att det
är ett oöverstigligt problem att få de nordiska bryggerierna att komma
överens. Lite mera uppmuntrad blev jag av att höra minister Aaltonen
tala om att se över lagstiftning om producentansvar.
Det som jag tog upp i mitt anförande, och som jag vill betona en gång
till, är att utvecklingen sker oberoende av om vi gör något eller inte. Förslaget om ett gemensamt nordiskt pantsystem lever sitt liv. Jag tror att
vi har ett stort intresse av att vara aktiva i den här frågan.
Jag ställer mig lite skeptisk till en lösning på EU-nivå efter att ha tagit
del av de ganska icke ambitiösa utredningarna som har kommit därifrån. Jag hyser betydligt större hopp om att vi skulle kunna få till stånd
något på nordisk nivå.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Det är som ltl Valve sade, utvecklingen sker oberoende
av vad vi gör här. Men om vi verkligen skulle vilja komma åt miljöproblemet i sig så tror jag att man måste rikta blickarna längre bort från
Norden eftersom vi har pantsystem i de nordiska länderna som fungerar. Däremot har man väldigt dåliga återvinningssystem i stora delar av
de europeiska länderna. Jag ser att man måste lösa den här frågan på en
europeisk nivå.
Wille Valve, replik

Det är förvisso en bra ambition att komma åt miljöproblemen, även genom att ta exempel bortifrån. Men efter att ha satt mig in i den här frågan så ser jag att det finns skäl att se över de nuvarande spelreglerna
som inte riktigt bygger på sunda principer. Mitt intryck är att flera ledamöter i landskapsregeringen har de här tankarna.
Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, framförallt får vi veta mer när cost benefit analysen görs. Den analysen tittar på spelreglerna och hela det nordiska upplägget. Det kommer att diskuteras och debatteras ivrigt, hoppas jag, under Nordiska rådets session i Helsingfors i november. Vi har nog anledning att åter-

604

komma till den här frågan. Min erfarenhet är att man på nordisk nivå
pratar och pratar och sedan är det genom EU-lagstiftning som det verkligen börjar hända något och man tvingar ihop saker och ting så att det
sker en förändring.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Helst skulle man lösa det här på global nivå. Men det
är ju ett jätteproblem naturligtvis. EU har 27 medlemsländer och det är
inte någon lätt uppgift att lösa det här. Att lösa det på nordisk nivå är
faktiskt en möjlighet. Det handlar om tre saker; miljön, ekonomin och
sedan handlar det mycket om en rättvisa för konsumenten. Att man kan
få ut pengarna för sina returer vare sig man köper en burk i Norden eller
på färjan. Jag hoppas verkligen att regeringen jobbar vidare med den
nordiska lösningen.
Vi har ett åländskt system, vilket är mycket intressant, som kunde
vara med och lösa det här. Jag hoppas att minister Aaltonen håller med
om att vi arbetar vidare också på nordisk nivå.
Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, absolut. Man ska jobba vidare med den här frågan på nordisk nivå.
Men sedan har vi en hel del frågor att ta itu med på lokal nivå och nationell nivå när det gäller att hela tiden förbättra och utveckla och avfallshanteringen och förpackningsansvaret. Vi måste jobba på många
olika plan, både lokalt och nationellt, nordiskt och europeiskt och globalt.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag tror faktiskt att det är rätt som minister Aaltonen
säger här. Miljömässigt har vi en hyfsad lösning på det redan. Man tar
vara på dem eftersom det finns ett värde i dem. Men glöm inte den
tredje punkten som jag sade här; rättvisa för konsumenten är också väldigt viktigt.
Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, men konsumenten kan ju ändå alltid välja om man vill handla lokalt
eller om man vill handla sina produkter på andra sidan gränsen. Där gör
man sitt val som konsument. Jag tycker att det viktigaste är att det ändå
går att ta hand om förpackningarna från produkterna och att de inte belastar systemet i sig eller att andra medborgare får vara med och betala
detta åt oss genom avfallsavgifter osv. Där kan jag väl se att det ska finnas en rättvisa. Men som konsument kan man alltid välja var man vill
köpa sina produkter.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Ltl Axel Jonsson lyfte ett ärende som blev lite svårt att besvara
enbart i replik.
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Ärenden kring radio och TV och upphovsrättskostnader är ganska komplicerade frågor men ack så viktiga. Det är frågor som vi absolut borde hitta lösningar på. Jag upplever att vi jobbar på bred front. Jag har väldigt stora förhoppningar om att kunna lösa det här på ett verkligt bra sätt och relativt
snart faktiskt. Jag tänker därför passa på att inför ltl Axel Jonsson redogöra
lite mera för detta.
För det första så tror jag att man måste skilja på två grundläggande saker
när det gäller TV-sändningar på Åland. Vi har public service sändningar där
vi sedan många år tillbaka har ett avtal med Sveriges Television via vårt eget
TV-bolag angående hur svensk public service ska kunna sändas över Åland.
Det har förnyats vid ett antal tillfällen. Senast förnyades det i samband med
att ny teknik kom in i form av digitala sändningar.
Tiden har gått vidare sedan dess. Från digitala sändningar har nätet använts mycket mera än vad det har gjorts tidigare. Det visar sig nu att SVT i
dagsläget gör tolkningen att vårt avtal enbart täcker in i etersändningar, dvs.
sådant som görs via normala TV-signaler.
Linjen från landskapsregeringen har varit att man försöker övertyga SVT
om att det inte är någon skillnad om man som ser ett program under reell tid,
när det sänds, eller om man ser programmet efteråt. Upphovsrätten borde
betalas utgående från det att man kan se programmet.
Förhandlingarna med SVT pågår fortfarande. I de diskussionerna använder vi oss också av det som ltl Axel Jonsson var inne på, dvs. de svenska förpliktelserna att se till att vi kan bevara vårt svenska språk och vår svenska
kultur, vilket också det tidigare avtalet byggde på. Jag tror inte att vi än så
länge har nått fram med den argumentationen fullständigt till SVT:s jurister.
Men jag har definitivt inte gett upp den förhoppningen. Jag är ganska övertygad om att vi genom fortsatt argumentation, tillsammans med dem och med
hjälp av vårt eget radio- och TV-bolag, kommer att kunna nå framgång.
Men för att inte ligga på latsidan och se den dörren bara stängas har vi
också sett till att vi öppnar kontakterna gentemot svenska kulturdepartementet för att också gentemot dem föra den här diskussionen. Men deras grundläggande inställning är att det här är en fråga mellan TV-bolagen och eftersom det handlar om public service går man inte in från politiskt håll.
Vi håller den dörren öppen för att också kunna köra det spåret vidare i det
läget att vi kan konstatera att vi inte överhuvudtaget kan komma vidare på
spåret med SVT-avtalet.
Det som har hänt när vi har lyckats med SVT-avtalen är att vi mer eller
mindre på köpet har kunnat teckna liknande avtal med TV4 som då har accepterat samma villkor. Den gängse uppfattningen är att när vi har avtalet
med SVT på plats så skulle också ett avtal med TV4 kunna lösas.
Sedan för det andra, de kommersiella TV- och radioprogrambolagen, framförallt TV-bolagen, så är frågan betydligt mera komplicerad. Där kan vi inte i
den utsträckningen använda oss av argumentationen om Sveriges skyldighet
eller möjlighet att hjälpa oss med det svenska språket. Vi har att göra med
enskilda bolag som ska arbeta och verka utgående från dels marknadsmässiga grunder men naturligtvis också efter de regelverk som gäller.
En öppning blev den domen, som kom i EU-domstolen hösten 2011, som
säger att försäljningen av programkorten inte får begränsas till invånare inom
ett enskilt land inom unionen. Det ska vara möjligt för vem som helst att köpa
programkorten.
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Vår tolkning från landskapsregeringen är att det också borde vara fritt
fram för t.ex. Viasat att ha en agent här på Åland som säljer sina svenska kort
här. Det är helt möjligt utan bekymmer.
Det som fortsättningsvis kan vara problem handlar om hur upphovsrättsorganisationerna reagerar. Men EU-domstolens dom borde kunna användas
som stöd för hela det här arrangemanget.
Vi kan också notera att man har lyft den här frågan i Gränshindersforum.
Man kommer nu att rikta ett brev till samtliga programbolag och ställa frågan
på vilket sätt de tänker följa den här domen.
Det här berör inte bara de åländska TV-tittare, utan det finns också många
andra gränsområden som berörs på samma sätt. Det finns liknande viljor att
kunna göra på det här sättet i både gränsområdet Sverige-Danmark, SverigeNorge och Sverige i Finland.
När det gäller ltl Axel Jonssons inspel om att Åland skulle tillhöra det
svenska upphovsrättsområdet så det spåret har en gång testats, enligt den
kunskap jag har så här långt och den här frågan måste jag sedan diskutera vidare. Problemet är att vi inte har lyckats övertyga dem som finns på andra sidan förhandlingsbordet, dvs. upphovsrättsorganisationerna, att så ska vara
fallet. De känner enbart länder punkt slut.
Vill man se det här i ett större perspektiv så pratar jag om ett nordiskt
upphovsrättsområde. Det skulle vara första steget och det skulle underlätta
en hel del. Men bara detta skulle bli ett problem gentemot de stora producenterna som ligger över det stora havet Atlanten. De stora producenterna styr i
mångt och mycket hur det här fungerar. Det har haft bekymmer att acceptera
den biten.
Skulle vi kunna föra upp det här till en diskussion som i stället rör EU-nivå
så kanske vi skulle kunna ha större framgång att föra det resonemanget mellan två storheter som liknar varandra.
Men jag delar ltl Axel Jonssons analys att detta är saker som tar tid. Jag
menar inte att det här är den lösning som vi ska sträva efter på kort sikt. Som
ltl Jörgen Pettersson var inne på så måste man i den här debatten försöka se
möjligheterna. Vi måste gräva där vi står, försöka hitta de lösningsmöjligheter som finns och testa dem.
Med det här anförandet har jag försökt beskriva hur vi jobbar med de här
frågorna. Vi har många, många spår att följa till slutet ännu. Jag ser väldigt
positivt på att vi ska kunna göra det här till ett slut. Vi har så pass mycket argument på fötterna i de här frågorna så att de inte ska vara problem att ro
dem i hamn. Sedan kan det alltid dyka upp saker och ting på vägen.
Det var roligt att kunna fortsätta den här debatten tillsammans med ltl
Axel Jonsson.
Ltl Brage Eklund

Fru talman! Jag tror att det mesta har debatterats i den här gränshindersdebatten. Jag har inte så mycket mera att tillföra utöver det som har sagts redan. Jag tror att vi är ganska eniga om att det finns ett problem när det gäller
fri rörlighet och att det finns gränshinder.
Vad är ett gränshinder? Är det ett problem eller det en möjlighet för olika
länder? Varför har gränshinder en gång i tiden skapats? Det var ursprungligen att skydda sitt eget land från fritt inflöde av varor, som ltl Jörgen Petters-
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son var inne på. Man vill gärna exportera men man vill skydda inflödet så att
man inte slår ner priser eller konkurrera ut sin egen industri.
Sedan kan man fråga sig vem det är som har skapat de här reglerna och det
här skyddet. Ursprungligen är det politiker. Det är folk med politisk makt
som har skapat gränshinder. Man har haft ett tryck på sig från sin egen industri att göra något åt problematiken som kan uppstå när det kommer varor
utifrån.
Tidigare fanns det tullar som begränsade och reglerade varuinflödet. Man
satt tull på varor för att de inte skulle bli för billiga. Sådana gränshinder har
man använt tidigare. Nu har EU öppnat upp gränserna inom EU, men fortfarande reglerar man med i tullar när man tar varor utifrån.
Det är politiker som har skapat de här reglerna. Vem är det då som borde
öppna upp igen? Det är ju tyvärr politiker, om man ska säga tyvärr.
Jag tror innerst inne att det är ett revirtänkande mellan länder och gränser. Gränser nämndes här tidigare i olika anföranden. Vi kan gå ner på kommunal nivå, kommunerna inom Åland nämndes. Vad är det som gör att man
har kommungränstänkandet? Man har skapat något inom sina egna gränser
och då vill man på något sätt skydda det och på det viset är det också för länder. Man skapar något och då vill man ha ett skydd för att man ska ha en viss
levnadsstandard. Man vill inte öppna upp så att man får ett fritt inflöde av
billiga varor som slår ut sin egen industri på bekostnad av levnadsstandarden.
Ett hinder med särskilt intresse för Åland, som landskapsregeringen räknar upp, är skattebortfall från kommunerna. Detta har jag vid olika andra
sammanhang har påpekat. Jag tror att även ltl Petri Carlsson var inne på
samma sak. Vi har ett inflöde av folk idag som vill komma tillbaka till Åland.
Det är många som har jobbat sitt yrkesliv i andra länder, framförallt i Sverige.
Idag vill man ha en viss trygghet, man vill komma till en lugn ålderdom och
man flyttar tillbaka till Åland. Det är inte något fel i det. Problemet är att
skatteinkomsterna från pensionen stannar kvar där man har tjänat ihop sina
pensionspengar. Det här måste på något vis få upprättelse eller att man
kommer överens mellan länderna. Det här kommer att bli belastande i det
långa loppet när de som kommer hem hamnar i behov av vård, åldringsvård
eller vilken vård det än må vara. De inflyttade kommer att belasta de kommuner där de har etablerat sig och bor. Det kan i många fall kännas lite tungt
för dem som kanske blir utpekade eller nämnd att man är ett problem, vilket
vi inte vill att det ska vara och anser att det heller inte är. Den här gruppen
människor som har drabbats av det här får en viss belastning när man blir
utpekad. Jag anser att man måste jobba mera på nordisk nivå, ta upp det här
problemet och belysa det.
Ålands Framtids representant Anders Eriksson och moderaternas representant Wille Valve har arbete att göra och lyfta upp det här igen. Kanske inte
viljan är så stor hos de övriga länderna, jag tror inte att det är ett så stort problem för Sverige och Finland, för det finns ett utbyte mellan länderna. Folk
flyttar fram och tillbaka, så i det stora hela handlar det inte om så stora
pengar. Men för en liten kommun på Åland gör det väldigt mycket. Jag hoppas att ni kan föra de här tankarna vidare. Tack, fru talman.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det är helt rätt, jag tycker precis som ltl Eklund. Principen borde vara att skatten går dit som servicen utnyttjas, vilket jag tog
upp i mitt anförande.
Däremot uppfattade jag att ltl Eklund sade att det inte skulle vara något problem för Sverige. Jag tror ändå att det är pengarna som talar,
som jag nämnde i mitt anförande. Man vill inte gärna släppa ifrån sig
sina skatteintäkter. Här måste vi lyfta blicken, verkligen tänka till och få
en förståelse på nordisk nivå att det gynnar alla parter. Det är en principiell fråga som jag tror att har lett till en hel del gränshinder, som utmynnas i just problematiken att inte skatten tillfaller den kommun där
servicen utnyttjas.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Ltl Petri Carlsson och jag har helt överensstämmande syner
när det gäller den frågan.
Jag menade inte att det är enklare att komma överens med Sverige,
utan jag menade att den största delen av dem som flyttar hem kommer
från Sverige.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ja, det stämmer nog. Jag vill lyfta den här frågan och
det gäller inte bara skatten, det finns ju annat som inte heller kommer
till den kommun där servicen utnyttjas. I Sverige har man till exempel
en begravningsavgift som man betalar fast man är pensionär och bor utomlands och antagligen aldrig kommer att begravas i Sverige. Den avgiften borde betalas där man finns och utnyttjar servicen, även om man
kanske inte ska se en begravning som en fullständig service.
Ltl Brage Eklund, replik

Ja, det finns säkert andra saker också. I och med att landskapsregeringen har nämnt det här som ett hinder som ett särskilt intresse för Åland
så tog jag upp det här exemplet. Jag har tidigare påpekat det här i andra
sammanhang när det har varit upp till debatt eller när det har varit möjligt att belysa den här problematiken. Det finns säkert andra saker
också. Men det här är på sikt en av de viktigaste delarna som man i
första hand bör komma överens om.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Det var ett intressant anförande av ltl Brage Eklund.
Jag håller med om allting till hundra procent.
Resonemanget angående hur hinder uppstår är väldigt intressant.
Hur länder och företag bygger upp för att man vill skydda och man vill
ha patent. Det här är genomgående, det går ända ner till privatpersoner.
Det gäller att få alla att inse att samarbete trots allt är bättre än separatism.
När det gäller skatterna så är det jätteviktigt att man får skatterna till
den kommun där servicen produceras. Ltl Eklund kan vara säker på att
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alla här i lagtinget står bakom det arbetet som ltl Eriksson och ltl Valve
jobbar med.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag tror att ltl Eliasson och jag är ganska överens, vilket de flesta är som har belyst olika saker. Vi har belyst saker från olika
synvinklar så vi är ganska överens. För att lätta och luckra upp skyddstänkandet bör väl en attitydförändring ske hos oss allihop, politiker och
vanliga människor. Man måste kanske se problematiken på ett annat
vis.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Fru talman! Man ser att det faktiskt förekommer en attitydförändring i
det nordiska samarbetet. Man har lyft upp de här frågorna så att de diskuterats i alla parlament och frågorna är hela tiden på agendan. Det gäller för oss att ta vara på det, sortera ut de viktigaste frågorna för oss och
driva dem där.
Ltl Brage Eklund, replik

Det är inte så mycket att replikera. Vi är ganska överens. Jag personligen, som politiker, önskar att allting skulle gå lite fortare så att det händer något. Det tar sådan fruktansvärd tid innan man kommer från tanken till det fasta beslutet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen avslutad.
Kan talmannens förslag att remittera ärendet till självstyrelsepolitiska nämnden godkännas? Ärendet remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden.
Enda behandling
2

Ålands delegations i Nordiska rådet berättelse för tiden 1.1. – 31.12.2011
Ålands delegation i Nordiska rådet berättelse (NRB 1/2011-2012)

Enda behandling
3

Landskapsregeringen och Nordiska ministerrådet – verksamheten 2011 och prioriteringar 2012
Landskapsregeringens meddelande (M 3/2011-2012)
Talmannen föreslår att en gemensam diskussion om de båda ärendena tillåts. Kan förslaget godkännas? Godkänt.
Vidare föreslår talmannen att meddelande nr 3/2011-2012 inte ska remitteras till utskott. Kan förslaget godkännas? Godkänt. Lagtinget kommer alltså att anteckna sig
båda ärenden för kännedom.
Diskussion.
Ltl Wille Valve

Fru talman! Åland är sedan år 1970 medlem i Nordiska rådet. Ålands lagting
utser två av rådets sammanlagt 87 medlemmar.
Vad har Nordiska rådet för betydelse för Åland idag? Nordiska rådet är en
av Ålands mycket få externa politiska arenor där vi rör oss obehindrat. Åland
befinner sig geografiskt mitt i Norden, så det ligger i sakens natur att vi är intresserade av nordiskt samarbete. Vi får nya tips på hur vi kan bemöta ge-
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mensamma utmaningar, som hur vi ska kunna trygga en tillräcklig nivå på
välfärden. Vi tar medlemsinitiativ om frågor som vi upplever som viktiga, vi
sätter Åland på kartan när det är läge för det och, viktigast av allt, vi skapar
och knyter nya kontakter. Ålands landskapsregering har idag två ministrar
som har suttit i Nordiska rådet, bägge använder sig flitigt av sina kontakter
idag landskapet till fromma.
Vad driver vi för politik i Nordiska rådet? Låt mig först ta inflytandefrågorna. Under rubriken ”Frågor av åländskt intresse” ser vi först den aningen
tråkiga, men oerhört viktiga rubriken ”Nordiska rådets arbetsordning”. En
viktig förändring som vi har fått till stånd är att Ålands delegation numera utser sina egna ersättare till utskotten. Motsvarande gäller även för Färöarnas
och Grönlands delegationer. Enligt arbetsordningen är det annars partigrupperna som gör detta på basen av politisk grupptillhörighet, vilket i mitt fall
skulle innebära att en dansk eller norsk konservativ måste ersätta mig i ett
utskott. Nu kan jag istället be en åländsk ersättare att ersätta mig även om
denne råkar komma från t.ex. mittengruppen såsom ltl Harry Jansson gör.
Detta förenklar arbetet för mindre delegationer betydligt, där det inte alltid är
möjligt att en och samma partigrupp kan besätta både ordinarie och ersättarplats.
En fråga som principiellt är av större karaktär är Ålands deltaganderätt i
presidiet och utskotten. Som framgår i bilaga 2 har Nordiska rådets delegation sett till att Åland – också i den nya arbetsordningen - har närvaro- och
yttranderätt i presidiet då frågor som är viktiga för Åland behandlas. Jag betraktar personligen artikeln 23 som den viktigaste i arbetsordningen, rätt att
delta i presidiemötena. Det står i 23 §, Färöarna, Grönland och Åland: ” Vid
möten där frågor behandlas som berör ettdera Färöarna, Grönland eller
Åland får en vald medlem därifrån närvara med rätt att yttra sig och väcka
förslag.”
Fru talman! Tillämpningen av denna artikel är en fråga av självstyrelsepolitisk betydelse för Åland. Det är fundamentalt att tillämpningen inte begränsas, exempelvis genom att presidiet börjar bestämma vad som berör – eller
inte berör Åland. Detta bör också framtida delegationer hålla ett öga på.
Efter att den nya arbetsordningen för Nordiska rådet trädde i kraft har
Åland åberopat artikeln två gånger. Bägge gånger handlade det om den nya
nordiska EU-redogörelsen, där Åland har framhållit vikten av att Åland,
Färöarna och Grönland ges möjlighet att bidra till den nya nordiska EUredogörelsen. Förslaget gick igenom i presidiet med stöd från den konservativa gruppen.
Vi ser idag en trend där de nordiska länderna mer och mer strävar efter en
gemensam position i EU-frågor, där det är möjligt. EU-redogörelsen är ingen
redogörelse över vad som har gjorts i EU, utan ett framåtsyftande redskap
med politiska mål. Med tanke på att Åland har en egen EU-politik, och är det
enda självstyrande område som ingår i EU, är det av yttersta vikt att vi är
med på detta nordiska EU-tåg ända från början. Tre av de nordiska länderna
är medlemmar. Norge har ett ”nästan-medlemskap” och tillämpar en stor del
EU-lagstiftning. Island förhandlar som bäst om EU-medlemskap och de två
andra självstyrande områdena har sina egna EU-representationer i Bryssel.
Detta är en positiv utveckling och jag anser att vi bör vara aktiva i den, både
på rådsnivå och på ministerrådsnivå.

611

En fråga som nämns i Nordiska ministerrådets verksamhetsberättelse är
Ålands fullvärdiga medlemskap i institutioner och arbetsgrupper i enlighet
med vad som överenskommits i Ålandsdokumentet år 2007. Här vill jag särskilt lyfta fram NordForsk. Jag stöder för min del fullvärdigt medlemskap för
Åland i NordForsk, eftersom det skulle göra det möjligt för Högskolan på
Åland att vara med i flera forskningsprojekt på nordisk nivå. Förutom detta
består nyttan återigen i värdefulla kontakter, speciellt västerut.
Nackdelen, det finns alltid en nackdel, är att det kommer att vara ganska
arbetsdrygt för vår utsände, men jag anser att vi ska vara med om vi har
kompetens och intresse, vilket vi har i fallet NordForsk. På samma sätt som vi
idag är fullvärdiga medlemmar inom HÖGUT. Därmed inte sagt att vi ska
vara fullvärdiga medlemmar överallt och i alla nordiska institutioner och ledningsgrupper. Vi måste inse att vi inte har spetskompetens inom alla områden. Men inom de områden där vi har ett kunnande och något att tillföra anser jag att vi absolut ska vara med.
Fru talman! En annan aktuell fråga i Nordiska rådet är samarbetet med
Färöarna och Grönland. Vi har många gemensamma utmaningar, både i
Nordiska rådets korridorer men också som självstyrande områden. Vi har satt
som mål att under varje session och under temasession sätta oss ner och diskutera våra gemensamma utmaningar. Förra gången hade Åland ordförandeskapet och vi diskuterade det så kallade Ålandsdokumentets tillämpning i
nordiska ministerrådet samt Färöarnas och Grönlands medlemskap i nordiska kommittéer.
Jag tror att jag talar på hela delegationens vägnar när jag säger att vi upplever denna gemenskap som värdefull. Vi kommer att fortsätta att upprätthålla dessa möten. Vi ser dock inget behov av formalisering i form av ett avtal, vilket har föreslagits.
Det tredje ämnet som jag gärna lyfter fram i nordiska sammanhang är ett
nordiskt fredsinstitut på Åland eller ett nordiskt seminarium på Åland. Åland
är ett konkret exempel på internationell konfliktlösning. Ålands fredsinstitut
har tillgång till teoretisk och praktisk kompetens i ämnet. Vi kunde gärna
börja med ett årligt forum som med tiden kunde bli en permanentad institution.
Avslutningsvis, hur koordineras vårt arbete i Nordiska rådet? Försök har
gjorts, under tidigare mandatperioder, att involvera samtliga lagtingets ledamöter i rådsarbetet med stora kommittéer eller i plenum. Det funkade dåligt.
Idag har vi en gentlemannaöverenskommelse med självstyrelsepolitiska
nämnden om att vi sammanträder åtminstone i samband med Nordiska rådets session för att koordinera frågor av självstyrelsepolitisk betydelse. Av
förståeliga skäl håller vi också regelbunden kontakt med vår samarbetsminister i Nordiska ministerrådet – allt detta för att Åland ska dra åt samma
håll.
Jag vill betona att vi har haft ett väldigt bra samarbete med vår nordiska
samarbetsminister Veronica Thörnroos. Jag hoppas att det fortsätter.
Fru talman! Norden är vårt kulturella och geografiska hem. Vi har allt att
vinna på att vara aktiva, progressiva och framåtsyftande. Vi har all orsak att
framhålla de områden där vi har internationell kompetens.
Nordist? Javisst! Tack.
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Minister Veronica Thörnroos

Talman! Bästa lagtingsledamöter och åhörare, jag blev faktiskt lite förvånad
när jag hörde delegationsordförande Ville Valves anförande. Jag kikade lite
försynt i mina egna papper och undrade om han hade förstått vad jag har
skrivit i mitt anförande eller om det bara var en slump? Uppenbarligen är det
så att vi har känt av, båda två var och en på sitt håll, vad vi bedömer är de viktiga framtidsfrågorna för Åland här och nu. Jag ska hålla mitt anförande på
ett mera övergripande plan.
Som information, om någon inte känner till det, så drivs landskapsregeringens arbete i Nordiska ministerrådet i 11 ministerråd, 10 fackområden och
ett samarbetsministerråd som har det övergripande ansvaret för alla frågor.
Samarbetsministrarna är direkt underställda statsministern och i vårt fall
lantrådet. Samarbetsministrarna ska föra frågorna framåt.
Till varje fackministerområde finns sedan kopplat ämbetsmannakommenterade där tjänstemännen gör sitt arbete.
Det som slog mig när jag tillträdde som samarbetsminister 2009, och som
jag egentligen då först fick upp ögonen för, är hur otroligt många ålänningar
som de facto är involverade i det nordiska arbetet på ett eller annat sätt, inte
bara inom vår egen förvaltning och inom underlydande myndigheter utan
även inom andra intresseorganisationer.
Ni har ett meddelande från landskapsregeringen på bordet: Landskapsregeringen och Nordiska ministerrådet verksamheten 2011 och prioriteringar
2012. Det här dokumentet är helt nytt. Det är helt nytt såtillvida att landskapsregeringen inte tidigare har fört ett meddelande separat till lagtinget för
debatt, utan landskapsregeringens arbete har ingått som en del i Ålandsdelegations berättelse.
Varför väljer vi då att göra det här? Jag gör en snabb återkoppling till det
som jag tidigare sade. Det finns ett otroligt stort nordiskt arbete som pågår,
både inom vår egen förvaltning och inom underlydande myndigheter, men i
strukturen på arbetet, synkroniseringen och återkopplingen till förvaltningen
finns det förbättringar att göra, enligt vårt sätt att se det.
Det är viktigt, när man är på uppdrag för Ålands landskapsregering, att
man har ett klart mandat med sig. Det är också minst lika viktigt att den information och de kontakter man knyter återkopplas, inte bara till en själv och
ens egen avdelning utan att informationen kommer en större del av förvaltningen till godo. Därför har vi valt att lägga ett meddelande. Ett meddelande
är ett sätt för oss att beskriva verksamheten som den har varit 2011 men
också påtala vilka prioriteringar landskapsregeringen kommer att göra 2012.
Jag vill samtidigt här passa på att tacka mina kollegor i landskapsregeringen och tjänstemannen för ett välutfört värv. Men, som sagt, vi är bara i början, det här är första steget.
Vad gäller verksamhetsberättelsen 2011 så är det några saker som jag speciellt vill lyfta fram. Det första är det arbetet som inleddes mer intensivt mellan de självstyrande områdena. Jag har själv vid flera tillfällen slagits av en
hög igenkänningsfaktor när man diskuterar med en grönlänning eller med en
färing därför att problematiken och utmaningarna är så otroligt likartade,
mycket beroende på vårt insulära läge och vår population med beaktande av
att vi ligger mellan 50 000 och 70 000. Jag tror att det finns en stor styrka.
Jag tror att det finns goda möjligheter att utveckla det samarbetet så att vi
alla kan dra nytta av det på ett fördelaktigt sätt.
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Med anledning av detta så gjorde den grönländska och den färöiska delegationen ett besök här på Åland i januari. Det var mycket lyckat.
Under 2011, på inrådan av Sveriges samarbetsminister Eva Björling, lade
man ett annat fokus på budgeten. Det finns historier om att Nordiska rådet
alltid påbörjar ett projekt men att de aldrig avslutar projektet, och om de avslutat projektet så är det ingen som riktigt egentligen har full kontroll på vad
som händer. Naturligtvis är det delvis en skröna, men det finns förbättringsmöjligheter att göra vad gäller projekt. Ett projekt har en början, ett projekt
har ett slut och ett projekt har en utvärdering. Väljer man att fortsätta med
just det ämnesområdet då måste något annat plockas bort. Det går inte bara
att lägga på hur mycket som helst. Det arbetet har inletts.
Jag tror att jag lämnar verksamhetsberättelsen och går in på landskapsregerings prioriteringar för år 2012. Landskapsregeringens prioriteringar är
inte unika. Arbetet i Nordiska rådet pågår sedan 60 år tillbaka. Arbetet i Nordiska ministerrådet pågår sedan 1971, om jag minns rätt. Det är kanske inte
riktigt några nyheter som vi presenterar. Men ändå presenterar vi vad vi väljer att sätta fokus på. Vi väljer att sätta fokus på språket. Vi anser från landskapsregeringen att språket är oerhört viktigt. Det är viktigt att vi fortsättningsvis försöker hålla kvar en dialog om kommunikation på svenska. Jag
tillstår gärna att min tjänsteman, Gunnar Westerholm, ofta får tolka när
danskarna är framme. Det är bara så, oberoende hur jag försöker och vill så
har jag svårt att följa dem. Vi får se var vi landar. Vår position hittills är att
svenska språket ska förvaras.
Vad sedan gäller media så är det en historia som började 1960 och den tar
sig nya kringelikrokar. Kulturminister Johan Ehn kommer närmare att berätta om det. Vi har en stark bevakning och vi jobbar aktivt för att säkerställa
att ålänningarna ska ha tillgång till television och SVT PLAY från svenska sidan.
Jag tänkte ytterligare nämna energiproduktionen. Speciellt i de självstyrande områdena, kanske lite mer än andra, vill man säkerställa att man har
en energiförsörjning som gagnar samhällets utveckling. Vi vet från debatten
här i veckan, när det gäller EU:s implementering av tredje elmarknadsdirektivet, så påtalas också behovet inom EU att man säkerställer att det finns tillgång till el. Om det inte finns el så stannar utvecklingspotentialen av helt och
hållet.
Ytterligare en sak som jag vill lyfta fram är Nordjobb, där jag känner att vi
från landskapsregeringens sida faktiskt borde arbeta aktivare med. Nordjobb
är en absolut unik möjlighet. Det är en sådan helt otroligt möjlighet. Man erbjuds mer eller mindre möjlighet att komma till ett annat nordiskt land eller
till ett självstyrt område, man ordnar bostad och man ser till att fritiden med
aktiviteter och kulturella inslag. Man har en möjlighet att göra ett nedslag i
verkligheten i ett annat nordiskt land. Jag är förvånad över att inte ha lyckats
marknadsföra detta bättre. Här ser jag att landskapsregeringen har en stor
potential att hjälpa till.
Avslutningsvis skulle jag vilja ta upp en del som delegationsordförande
Wille Valve förde fram om fredsinstitutets roll. Vi har både från parlamentets
sida och från landskapsregeringens sida samverkat och arbetat och försöker
nå till en position där Åland fredsinstitut skulle kunna bli aktivare inom det
nordiska arbetet vad gäller freds- och konflikthantering.
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Bästa ledamöter, jag hoppas att ni kan se det här meddelandet som ett
första steg. Det är inte felfritt, det finns en utvecklingspotential och jag tar
gärna emot konstruktiv kritik på hur vi kan göra det här bättre. Tack.
Ltl Anders Eriksson

Tack, fru talman! Jag har ett par korta kommentarer. Vi har tre olika underlagsdokument som mycket går in i varandra. Det är mycket upprepningar
men det ser jag inte som någon kritik, utan det är bra att det har blivit heltäckande. Det här är en av de bättre nordiska debatter, om vi kallar det här
för en nordisk debatt, som jag har varit med om i lagtinget och det tycker jag
är kul.
När det gäller berättelsen från Ålands delegationen så kommer jag inte att
säga så mycket om den, för jag har varit med så kort tid. Vi får lov att återkomma med kraft nästa år.
Jag tänker istället ha mer fokus på ministerrådet och landskapsregeringens
berättelse. Det är ju hela 125 miljoner euro som Nordiska ministerrådet har
till sitt förfogande. Det handlar sist och slutligen om ganska stora pengar och
mot den bakgrunden kan man ställa en del krav.
Från åländsk sida är det ett unikt och väldigt värdefullt att man kan sitta
sida vid sida med de nordiska ministrarna och diskutera med ömsesidig respekt, vilket jag upplevde som väldigt positivt. Jag tror att det också är viktigt
att man från åländsk sida inte har alltför mycket navelskåderi, att man inte
bara pratar om åländska frågor utan försöker ta upp sådant som har intresse
för kollegorna. Då blir den ömsesidiga respekten ännu större.
När det gäller att man i Nordiska rådet försöker ha en gemensam strategi
mot EU så är det väldigt bra. Det samma gäller också samarbetet mellan
Åland, Färöarna och Grönland, att vi har en gemensam strategi, då blir de
självstyrda områdena per automatik starkare i Nordiska rådet. Det är precis
samma arbetssätt som är viktigt där.
En sak som tas upp i berättelsen, och som vi både på ministerrådssidan
och på parlamentarikersidan måste driva vidare mera kraftfullt, är att höstsessionen och de stora sessionerna alltid råkar inträffa samtidigt som lagtinget har högtidlig öppning. Senaste gången ledde det till att det inte var
några åländska parlamentariker närvarande på Nordiska rådet och det var
nästan ingen representation heller på ministerrådssidan, än nu sittande talman som hade möjlighet att medverka och det var ju bra. Men det är viktigt
att också övriga ledamöter har möjligheter att medverka. Vi måste försöka
kämpa vidare och försöka få en liten tidsförskjutning, antingen lite tidigare
eller lite senare. För vi blir väldigt offside. Vi hade de facto inte utsedda
parlamentariker och de sittande ministrarna var uppbjudna i regeringsdansen som pågick som mest intensivt här i landskapet, vilket gjorde att de inte
heller kunde ta del i den sessionen.
Samarbetsministern efterlyste konstruktiv kritik. Jag vill inte ta upp några
enskilda fall, men i den här förteckningen är det väldigt varierande text. I
vissa fall är det enbart en rubrik, ett datum och var mötet har varit men det
framgår inte överhuvudtaget vad som har varit viktigt för Åland och vad man
har drivit från Ålands sida. På ett ställe står; ”Åland har därför inte närvarat
på något möte eller på annat sätt aktivt tagit del i arbetet under året". Då
vore det intressant att veta varför man inte har gjort det? Jag vill inte peka ut
några enskilda fall. Jag tror att det är de olika tjänstemännens personliga en-
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gagemang och intressen som avgör hur mycket man engagerar sig sist och
slutligen. Den kritiken vill jag ge och jag hoppas att den uppfattas som konstruktiv så att man från samarbetsministerns sida försöker se till att man har
lite samma engagemang och samma nivå. Det kan inte vara de enskilda tjänstemännen som avgör om det är högt eller lågt, utan det måste slås fast på politisk nivå.
Kollegan Gunnar Jansson frågade mig tidigare om mina erfarenheter om
engelska språket och jag sade att mina erfarenheter var begränsade. I den här
berättelsen noterade jag att under rubriken; Mötesspråket i nordiska ministerrådet står det; "engelskan utgör ett allt vanligare mötesspråk särskilt i
samband med möten med de baltiska länderna”. Det var säkert det som ltl
Jansson tänkte på. På ministerrådssidan har jag inte varit engagerad i några
möten. Men är det så som det står här så håller jag helt och hållet med det
som ltl Jansson sade, det utarmar lite den nordiska själen och det nordiska
samarbetet om mötena allt mera börjar gå på engelska. Men personligen har
jag ingen erfarenhet, men jag noterade att det står just så här.
De här dokumenten går lite in i varandra. Utbildningsminister Johan Ehn
hade ett mycket bra och initierat anförande om problematiken att kunna se
TV från Sverige, med tanke på den nya tekniken. Internet har medfört att det
ser helt annorlunda ut. Det står så här: ”Landskapsregeringen ska arbeta för
att trygga tillgången på Åland till svenska och nordiska TV-program, särskilt inom ramen för SVT Play. I detta sammanhang är en gemensam nordisk översyn av upphovsrättsreglerna av betydelse”. När det gäller det sistnämnda så uppfattade jag av minister Ehns anförande att vi från åländsk sida
inte kan slå oss till ro med detta. Om vi ska få gemensamma upphovsrättsregler så har vi ändå språkproblematiken, åtminstone visavi Finland, kvar. Jag
undrar om det här är ett spår som håller?
Jag sade att minister Ehn höll ett bra anförande och det står jag för. Jag
håller också med om den uppgradering som han gjorde att vi har SVT först,
som nummer två har vi TV 4 och det är mycket möjligt att det går att samköra
dem fast den ena kanalen är public service och den andra kanalen är ett privat bolag. Sedan har vi de kommersiella aktörerna och där är det de stora elefanterna, som Warners Brothers i USA, som avgör vem som ska ha rätt till
deras utsändningar. Det här är nog väldigt svårt att åka på medarna. Jag tror
att det är precis som minister Ehn sade; ”upphovsrättsorganisationen känner
enbart länder punkt slut”. Det är ytterligare ett motiv till det som driver mig,
att vi ska sträva mot självständighet. Men vi är inte där ännu, så vad kan vi
göra under tiden?
Minister Ehn sade att vi även här borde kunna åberopa det språkliga stöd
som vi kan förvänta oss från Sverige. Om Åland skulle vara en naturlig del av
det svenska upphovsrättsområdet så tror jag inte att det är något problem
med diskussionerna med upphovsrättsrättsorganisationerna heller. Man ska
Åland själv försöka föra förhandlingar med upphovsrättsorganisationerna
och hänvisa till att vi vill vara en del av Sveriges upphovsrättsområde, då
hamnar vi snett. Nyckeln för att lösa det här är aktiva politiska diskussioner
med Sverige.
Avslutningsvis, fru talman, delegationsordförande Wille Valve nämnde
nordiskt fredsinstitut. Det är en bra idé. Men varför inte lägga en växel till?
Då tänker jag lite egoistiskt på den motion som vi från Ålands Framtids sida
lade på EFA:s årskonferens, att vi ska försöka sträva till att få ett europeiskt
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fredsinstitut till stånd. När vi hade EFA:s årsmöte på Åland för ett år sedan så
besökte vi Ålands fredsinstitut. Jag vet att redan nu har Åland fredsinstitut
blivit modell för fredsinstitut både i Wales och i Flanderns. Jag var kritisk i
början när Ålands fredsinstitut inrättades, men de gör ett väldigt bra arbete.
Jag lyfter gärna upp Ålands fredsinstitut på nordisk nivå. Kanske vi rentav
kan lyfta upp Ålands fredsinstitut på europeisk nivå? Tack, fru talman.
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! När det gäller att lyfta frågan kring en nordisk upphovsrätt
så har den sin historiska bakgrund. Inte bara när det gäller TVsändningar har upphovsrätten ställt till med bekymmer. Framförallt när
det gäller musik och musikdelning så har upphovsrättsfrågan ställt till
med mycket. Under den förra perioden påbörjades det i Nordiska rådet
en diskussion kring de här frågorna. Vi fick då in en fot också när det
gäller TV-frågorna. Jag vill spinna vidare på det, för skulle man nå fram
med detta så skulle det vara väldigt bra.
Som jag sade i mitt anförande tidigare så tror jag inte att den här lösningen är hållbar, utan man måste titta på andra lösningar som jag redogjorde för i mitt anförande.
När det gäller att Åland skulle tillhöra det svenska upphovsrättsområdet så lämnar jag en dörr på glänt. Jag behöver få lite mera kött på benen om hur läget ser ut idag. Enligt informationen som jag har nu så var
det inte möjligt tidigare.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Ja, minister Ehn, jag noterade den öppna dörren och det var bra att
lämna den på glänt. För det kan vara ett viktigt kort framöver. Jag vet
inte heller hur det här fungerar till hundra procent, men jag vill att man
ska titta på det. Jag är glad att man ifrån regeringens sida säger att man
kommer att göra det.
När det gäller nordisk upphovsrättsrätt och musik så tror jag att man
kan dra paralleller. Men när det gäller även radio men speciellt TV så för
oss ålänningar är det väldigt viktigt att vi har svenskspråkigt TV-utbud.
Därför är jag tveksam, utan att jag vet hur det skulle kunna fungera, om
man hade ett heltäckande nordisk upphovsrättsområde så undrar jag
om vi inte skulle få samma typ av språkproblematik som vi har inom
Nordiska rådet redan nu. Jag vet inte. Det är också något som jag hoppas att ministern har i sin öppna dörr.
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Det nordiska upphovsrättsspåret är inte heller hundraprocentigt problemfritt för då hade vi genomfört det redan. Det finns ännu
många bitar att lägga på plats innan man har nått till goda lösningar.
När det gäller situationen med språkfrågan så är den inte alltid till
gagn för oss när vi ska diskutera det här. Till exempel när det gäller SVT
Play så står det nu på skärmen i datorn att vi inte kan titta på ett visst
program eftersom vi är i fel land och det gäller oftast produktioner som
inte är svenskspråkiga utan har en annan produktion i bakgrunden. Här
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kan vi få lite mera problem att argumentera. Det handlar ändå om att
det ska finnas tillgänglighet, vilket vi har fortsatt att argumentera utgående ifrån. Men det är inte bara så att vi alltid kan använda svenska
språket till att argumentera för vår sak. Det kan också svängas tillbaka
mot oss.
Ltl Anders Eriksson, replik

Så kan det kanske vara. Jag erkänner ju öppet att jag är lite ute på sju
famnars vatten, för jag ser nästan aldrig på TV överhuvudtaget så jag är
definitivt inte expert när det gäller det här området.
Jag är glad och tillfreds över det anförande som minister Ehn höll tidigare. Det tyder på att han kan frågan och det tyder på att han har ett
engagemang i frågan. Jag får väl anledning att återkomma om det visar
sig att det engagemanget på något sätt skulle svalna, då får vi väl påminna lite och återkomma. Tack och lycka till för det är ett viktigt jobb.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag tackar för anförandet som visar på kompetens och kunskap
som ltl Anders Eriksson har i speciellt nordiska frågor.
Vi är helt av samma åsikt vad gäller att det i nordiska arbetet är den
enda legala utrikesplattform med reellt inflytande som Åland de facto
har och den plattformen ska vi värna. Ett sätt är att slipa och vässa vår
egen förvaltning. Vi måste välja vilka möten vi ska delta i, vilka politikområden vi ska vara företrädda i och vilka frågor som vi ska driva. Vi ska
inte bara vara med för att vi får vara med, utan vi ska vara med och vi
ska driva de frågor som vi bedömer är de bästa för Åland. Där har också
de enskilda tjänstemännen ett stort ansvar. Det är vår sak i landskapsregeringen att se till att det skapas ett arbetsutrymme tidsmässigt så att de
har möjlighet att verka i det nordiska arbetet.
Ltl Anders Eriksson, replik

Samarbetsminister Thörnroos och jag är långt överens. I konstruktiv
anda vill jag säga att den här produkten vinner på om man kan ha lite
jämnare beskrivningar av de olika områdena som man jobbar med.
Sedan håller jag också helt och hållet med om att Ålandsnyttan måste
avgöras, för allt detta kostar ju pengar och tar tid. Det är viktigt att man
börjar med att se vilken Ålandsnyttan är och vad vi kan vinna inom olika
områden. Man ska inte vara med och samarbeta och fara runt bara för
sakens skull. Vi är nog överens.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Det här blir en lång dag med nordiska frågor. Trots att man har
tillåtit en gemensam diskussion kring några av de här ärendena så går också
de här ärendena hela tiden in i varandra, vilket vi kommer att se under den
fortsatta debatten här också.
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Jag tycker att det är bra att vi från landskapsregeringens sida har börjat
diskutera prioriteringar. Min erfarenhet av nordiska frågor så här långt är att
alla vill jobba med nordiska frågor och vi vill lägga ner en hel del energi på de
nordiska frågorna. Men när verkligheten kommer emot så blir det hemmaplan som ändå tar över och får styra. Problem som vi måste ta oss an den
kommande tiden är att faktiskt försöka få in prioriteringar. Jag vet själv hur
det är i kalendern, saker som är viktiga på hemmaplan kolliderar med möten
i nordiska sammanhang. Det är nästan omöjligt, om man inte har en väldigt
klar och tydlig agenda för vilka frågor man ska driva. Om man inte ser att
man har möjlighet att driva de frågorna vid ett visst möte på nordisk nivå, så
är det lätt att man i stället väljer hemmaplan.
Det här meddelandet, som vi har framför oss nu, innehåller ett första försök till att göra mera prioriteringar på våra respektive områden. Skulle jag ha
fått mera tid, att jag skulle stå här om ett år vilket jag också hoppas att få
kunna göra, så tror jag innehållet vad gäller prioriteringarna kommer att se
något annorlunda ut. För då har vi hunnit fundera mera kring vilka målsättningarna är med det nordiska samarbetet. Det är viktigt att vi också i framtiden gör den här typen av gemensamma avstämningar, att lagtinget och regeringen samtidigt avger sina berättelser och man kan titta på hur man har
lyckats i de respektive frågorna. Arbetet med att försöka ena de åländska
krafterna, som vi har i Nordiska rådet och i Nordiska ministerrådet, tror jag
är en väg som vi måste fortsätta på. Vi ska hitta de områden som är viktiga för
Åland, de ska vi prioritera och vi ska driva dem vasst framåt. Det betyder
också att vi överlag måste försöka minska ner på antalet frågor som vi engagerar oss i för att på ett effektivt sätt kunna använda våra resurser.
Inom mitt område har jag nämnt några saker i detta meddelande. På kulturområdet finns det två saker som jag vill nämna i det här sammanhanget.
Det ena området har vi redan varit inne på, de upphovsrättsliga frågorna,
som vi hade en debatt om här tidigare. Jag går inte desto mera in på det området. Landskapsregeringen har en klar strategi för hur man vill driva de här
frågorna vidare. Det finns ett jobb som är gjort sedan tidigare, en bra grund
att stå på och nu gäller det bara att föra det här i hamn. Jag har goda förhoppningar om att vi ska nå väldigt långt inom det här området.
Man får aldrig luta sig tillbaka och säga att nu är vi framme, även fast man
tycker att man har nått i hamn. Då finns det en ny hamn att sträva emot och
som man få lägga in i arbetsplanen och i GPS:en så att man börjar navigera
mot det hållet sedan.
Det andra kulturella området, som vi också att kommer att jobba med, är
att i det nordiska samarbetet få ytterligare fokus på den frivilliga sektorns arbete inom kulturarbete. Tanken är att man från Nordiska rådets sida i högre
utsträckning ska få ett samarbete med nordiska kulturfonden så att man får
ytterligare fokus på frivilligsektorn. Det är också något som vi kommer att bevaka från åländsk sida eftersom vi ser att Åland kommer att ha väldigt stor
nytta av den typen av utveckling av det nordiska samarbetet eftersom det
åländska kulturlivet i mångt och mycket bygger på frivilligsektorn och dess
arbete.
På utbildningssidan finns framförallt de gränsöverskridande utbildningsmöjligheterna som Åland är så väldigt beroende av. Här pågår ständiga diskussioner om hur det här ska fungera. Under diskussionen kring gränshinder
tangerades våra olika utbildningssystem i de nordiska länderna. Men vi sitter
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i den underbara positionen, vill jag säga, att vi är mitt emellan två utbildningsländer. Vi sitter på en stor del av lagstiftningen själva när det gäller behörigheter för olika typer av yrken, och även möjligheten att se till att göra
våra studerande klara för att, på ett enkelt sätt, kunna ta del av utbildning såväl Sverige som i Finland. Sedan får man inte begränsa sig till bara de två utbildningsområdena. Men det är naturligtvis där som vårt fokus ligger. Finland och Sverige är våra närområden som våra studerande åker till.
Vi har också behov av att vidga vyerna och se att både Norge och Danmark
kan vara presumtiva länder för våra studerande att studera i. Det finns redan
studerande i de länderna men kanske det i framtiden kan finnas en större orsak att se på Norge och Danmark.
Jag tycker att vi idag har väldigt goda diskussioner med Högskoleverket i
Sverige. Det gäller att fortsätta det samarbetet och att nu ständigt följa med
vad som händer i svensk utbildningspolitik, vilka förändringar de gör i sina
system så att våra system, på gymnasialnivå framförallt, är så pass nära deras
nivå som möjligt, så att vi fortsättningsvis kan ha goda möjligheter för våra
studerande att söka sig till Sverige.
Att söka sig till Finland är något som ganska långt kommer automatiskt
idag eftersom grunden till vårt utbildningssystem är uppbyggt utgående från
det finska systemet. Vi ligger fortfarande väldigt nära Finland och det har sällan eller aldrig funnits problem som ålänning att söka sig vidare i Finland.
Naturligtvis kräver en hel del av utbildningarna studentexamen, men det vet
man om på förhand och kan också faktiskt hitta andra vägar än bara studentexamen. Det har också blivit betydligt mycket enklare att söka sig vidare i
Finland utan att ha studentexamen.
Den andra punkten som jag ville lyfta på utbildningssidan är språklig och
kulturell förståelse för de nordiska länderna i gemen. Här är Nordplus viktigt,
som ltl Kemetter lyfte fram i sitt anförande under gränshinderdiskussionen.
Vi från landskapsregeringen kommer att bevaka att det finns fortsatta resurser vad gäller de frågorna.
På utbildnings- och forskningssidan har vi delvis samarbeten redan idag.
Vi har möjlighet till ett fullständigt medlemskap i den kommitté som granskar speciellt högskoleutbildning. Däremot, som ltl Wille Valve var inne på här
tidigare, så har vi inte lyckats för Åland, Färöarna och Grönland att få fullständig medlemskap i Nordforsk. Med tanke på de diskussioner som nuvarande landskapsregering för kring högskolans viktiga roll i tillväxtarbete så
skulle det vara viktigt att vi även på det här området har fullständig tillgång
till det nordiska forskningssamarbetet. Jag tror att det skulle kunna ge oss
möjligheter, så att vi faktiskt sätter upp det som målsättning för de kommande åren.
Till sist, fru talman, när det gäller utbildningsområdet så finns det en annan bit som är gemensam för alla europeiska länder just nu; vuxenutbildningen, perspektivet med livslångt lärande. På Åland har vi under en tid, i
princip sedan den nya gymnasieskolan bildades, på ett aktivt sätt jobbat med
vuxenutbildningen. Det har man också gjort tidigare, men sedan det nya
Ålands gymnasium bildades så har man på ett organiserat sätt också försökt
hitta formerna för detta. I en situation där pengarna inte är en vara som regnar ner på oss från himlen så är det ett viktigt att hitta samarbeten och kunna
lära av vad andra gör. Från landskapsregeringen har vi under de senaste åren
varit med i ett samarbete som förkortas NVL, nordiskt nätverk för vuxnas lä620

rande. Det samarbetet har gett oss en hel del input och ska förhoppningsvis
också ge oss detta i framtiden.
Som jag inledningsvis sade, fru talman, så är det här några områden som vi
kommer att arbeta på. Nästa gång vi ska presentera våra målsättningar har
åtminstone jag för min del fått en lite bättre bild av alla de områden som
finns och ska på ett bättre sätt kunna prioritera. Jag är helt övertygad om att
under det här årets lopp så kommer det att dyka upp saker, från alla de samarbetsorgan som vi är representerade i, och som vi behöver ta tag i från landskapsregeringen, men som vi nu i det här läget inte har kunnat presentera
våra riktlinjer för.
Jag hoppas att lagtinget har överseende med detta i det här sammanhanget
och att vi får komma tillbaka och vässa det nordiska samarbetet ytterligare
längre fram. Tack.
Minister Fredrik Karlström

Fru talman! Efter fyra timmar debatt om nordiska frågor har jag fått stryka i
stort sett 90 procent av det som jag hade tänkt säga för det är redan sagt en
eller två gånger. Mycket av det är ju förstås väldigt bra sagt, med tanke på att
det även stod i mina papper.
Jag är väldigt glad att Ålands delegationsordförande i Nordiska rådet är en
person med mycket engagemang, brinner för de här frågorna och tycker att
det här är ett viktigt område, för det nordiska området är väldigt viktigt.
Jag stryker alla de här vanliga styckena som vi redan har hört idag och jag
går konkret in i några fall som är kanske viktiga. Det kanske är lite mera politiskt inkorrekt att säga, men jag tror personligen att för Ålands del så är just
samverkan med de nordiska parlamentarikerna väldigt viktiga. De personliga
kontakterna på ministernivå, som jag hoppas få uppleva så småningom, och
de vänner som man lär känna under åren man får sitta med i Nordiska rådet
är betydligt mer betydelsefulla än vad man kan tro. Det har jag märkt redan
nu när jag har personliga kontakter in i alla nordiska regeringar med personer som tidigare har varit Nordiska rådsdelegater och idag är ministrar. Jag
har riktigt bra personliga vänner i de flesta nordiska parlament. För min del
är det kanske inte det viktigaste men för Ålands del, särskilt på min post idag,
är det otroligt värdefullt.
Jag vill verkligen uppmana er att ta tillvara de här åren som ni får vara
med i det nordiska samarbetet. Jag vill ge några uppmaningar. Ni ska inte
umgås med varandra när ni är på utskottsmötena. Se till att ni lär känna åtminstone fem-sex nya personer varje gång. Nästa gång ni träffar de personerna blir man ytterligare lite mera bekant. Var frikostig, öppen, ärlig, glad
och trevlig! Bjud er nordiska kollegor på mycket. Använd era dagtraktamenten till det, för det kommer Åland till gagn.
För Åland som region och land är det nordiska samarbetet kanske viktigare
än för många andra regioner och länder. Det är egentligen vår enda utrikespolitiska arena. De beslut och de resolutioner som tas är kanske inte alltid de
vassaste eftersom det alltid är konsensus som gäller. Men däremot är kontaktskapandet värt otroligt mycket.
Jag har haft förmånen att vara med i Nordiska rådet under den förra mandatperioden och fick vara med och jobba bl.a. för åländska ungdomars möjligheter till vidareutbildning i svenska skolor. Vi lyckades också med att nominera åländska författare till Nordiska rådets litteraturpris. Det var en pro-
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cess som inte hade gått utan väldigt mycket personliga och vänskapliga kontakter och band inom det nordiska samarbetet. Det är ett tecken på ett redskap som man behöver värna varmt om.
Jag tänkte också prata lite om pantsystemet. Det finns ju de facto en del
problem med det. Vi har olika valutor, olika skatter och olika pantnivåer. Vi
vet att branschen inte riktigt står bakom och vill samma sak. Det är en stor
utmaning. Argumentet är ofta att vi borde ha ett europeiskt pantsystem, att
det skulle vara lösning men det kanske är att skjuta lite högt med en gång.
Jag skulle gärna se att man skulle gå in för den nordiska lösningen med ett
nordiskt pantsystem som föregångare och visa hur man kan göra inom det
europeiska.
Vi har också diskuterat flera gånger att Åland kunde vara ett testområde
för det nordiska pantsystemet och det nordiska pantsystemet skulle då vara
ett testområde för det europeiska. Men det är en komplicerad fråga. Man har
jobbat många år med det. Landskapsregeringen tänker inte ge upp ännu,
utan vi ska jobba vidare, absolut.
Det finns olika uttryck som återkommer ganska ofta; nordisk nytta är ett
uttryck. Jag tycker att man både från ministerrådet och från Nordiska rådet
borde se den nordiska nyttan framför sig när man sätter igång olika projekt
och funderar på olika prioriteringar. Jag tycker också att vi ska ha en åländsk
nytta och tanke i det vi går in i och det vi gör. De områden som vi verkligen
engagerar oss i ska vi vara en aktiv del, vi ska bidra och vi ska inte bara finnas
med på möten för mötenas skull. Det är prioriteringar som är viktiga.
Jag kan hålla med det som minister Johan Ehn sade. Jag har inte självt
haft möjligheten att få åka på ministermöte ännu, men jag hoppas att jag på
ministerrådssidan ska kunna presentera betydligt mycket kraftfullare prioriteringar om ett år. Jag ser väldigt mycket fram emot det.
Jag hade tänkt prata en del om förbundsstaten Norden också, men jag
hoppar över det kapitlet, det har sagts ganska mycket. Däremot är jag väldigt
positivt inställd till det. Den visionen om någon skulle riva gränshinder. Om
det sedan är en dröm eller vision så tycker jag att det är ett väldigt bra mål.
Jag jobbar gärna för den tanken, även om jag också är realist och inser att det
kanske inte kommer att bli verklighet inom de kommande åren i alla fall.
Tack, fru talman.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag kan konstatera att den förra och den nuvarande
näringsministern har helt samma syn på hur man ska jobba vidare med
frågan om pantsystemet. Frågan är komplicerad och lyckas man lösa
den inom Norden så är det jättebra. Men att utvidga och försöka hantera
pantsystemet inom EU blir alltför svårt.
Att ha Åland som ett testområde skulle vara mycket intressant. Fortsätt att jobba så, det är fint!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Lagtinget antecknar
både ärende nr 2 och ärende nr 3 för kännedom.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 23.04.2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 27 ledamöter är närvarande.
Vice talman Viveka Eriksson anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av
sjukdom. Beviljas.
Meddelande
Talmanskonferensen meddelar att denna vecka håller lagtinget plenum måndag och
onsdag och sedan tar vi ett uppehåll till plenum den 28 maj. Däremot kommer det att
bedrivas ett ivrigt utskottsarbete.
Bordläggning
1

Godkännande av tilläggsprotokollet om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter
Landskapsregeringens yttrande
Republikens presidents framställning (RP 11/2011-2012)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 25.04. Godkänt.
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Andra behandling
2

Godkännande av Europarådets konvention om bekämpande av människohandel
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 4/2011-2012)
Landskapsregeringens yttrande (RP 8/2011-2012-s)
Republikens presidents framställning (RP 8/2011-2012)
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
3

Tvärvillkorsövervakning
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 14/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 10/2011-2012)
Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som
ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Diskussion. Ingen diskussion.
Först föreläggs förslaget till ändring av landskapslagen om miljöskydd för antagande i
andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget.
Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till ändring av 8 kap. 1 § vattenlagen för landskapet Åland 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.

Första behandling
4

Ekologisk produktion
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 15/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 12/2011-2012)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Detta handlar om ett lagförslag av ganska teoretisk karaktär men
som ändå förtjänar lite mer än det korta formuläret. För det här med ekologisk produktion kan inom en inte alltför avlägsen framtid mycket väl bli en
betydelsefull framtidsbransch för hela Åland.
I det liggande lagförslaget ändrar man namnet från landskapslag om kontroll av ekologisk jordbruksproduktion till mer pregnanta landskapslag om
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ekologisk produktion. Det nya förslaget beskriver på ett tydligare sätt vad det
handlar om.
Men vi backar bandet lite. Den Gröna vågen uppstod första gången under
1970-talet ur oljekrisens spår. Det mynnade ut i ett trendbrott i den urbanisering som i stort sett under hela 1900-talet gjort att landsbygden tömts på folk
medan städerna vuxit sig allt starkare. Under 1970-talet i Sverige valde istället många unga familjer att lämna storstaden för ett liv på landet. Det kallades en ruraliseringsvåg och gjorde att storstädernas tillväxt för ett ögonblick
saktade av. Men den första Gröna vågen varade inte mer än ett knappt decennium och har sedan dess ersatts av mer eller mindre tappra försök till en
hållbar utveckling och närproducerade grödor alltmedan storstäderna på nytt
växer.
I fredagens nordiska debatt pekade jag på vikten av att de nordiska länderna är uppmärksamma på den konkurrens som kommer från inte lika utvecklade länder. Det är en stor värld därute och det finns många som är med och
strider om framtidens konsumenter och deras allt högre krav. Jag pekade
också på vikten av att äta lokalt och tänka globalt när det gäller hållbar tillväxt.
Om detta handlar på sätt och vis det lagförslag som finans- och näringsutskottet behandlat och som jag nu, efter denna lilla allmänna inledning, vill
presentera.
Landskapsregeringens lagförslag kring kontroll av ekologisk produktion är
nämligen, lite yvigt uttryckt, en följd av den tidiga Gröna vågen. Det handlar
om hur ekologisk livsmedelsproduktion ska gå till och hur resultatet av produktionen ska märkas. Det är nämligen väldigt viktigt att vi berättar för medborgarna att produkter som fyller vissa krav är bättre att använda än andra,
från hälsosynvinkel och ur klimatperspektiv. Lagförslaget är en följd av nya
definitioner och redigerade begrepp inom den europeiska unionen men bär
ändå längre än till bara tekniska förändringar. Ekologi och hållbar utveckling
är nämligen två storheter som framöver kommer att styra väldigt mycket,
kanske allt, vad vi gör, vad vi äter, vad vi köper och hur vi lever.
Den föreslagna lagen är inte helt ny. Men den har inte reviderats sedan
1995 varför det nu är god tid att göra något. Och detta förslag fyller i det stora
hela de krav man som konsument kan begära av kontroll av ekologisk odling.
Den är än så länge inte perfekt. Den hade till exempel varit bättre om ett godkännande hade mynnat ut i den åländska koden AX invid själva märkningen.
Än så länge är det det finländska FI som, enligt gällande EU-lagstiftning,
måste finnas där. Men det är tillåtet med nationella och privata logotyper invid den officiella märkningen. Och därmed närmar vi oss det riktigt intressanta.
Om vi utgår från att vi idag knappt ens sett början av den andra Gröna vågen. Att klimathot, finanskris, bränslechocker med mera gör att vi i framtiden
blir alltmer som folk var förr – då vi i stort sett bara konsumerade det vi såg
runtom oss. Då är det bra om de åländska odlarna är på fötterna och kan tillgodose en växande marknad med lokalt producerade, garanterat ekologiska
produkter. Det är som vanligt en ständig balans mellan utbud och efterfrågan
när det handlar om marknadsekonomier. Det är dock utskottets övertygelse
att genom att vara beredd idag är man färdig i morgon.
Idag finns i det stora hela 140 ekologiskt certifierade jordbruk på Åland.
Det borde vara många fler, men för det är tiden kanske inte mogen ännu. Än
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så länge saknas den nödvändiga lönsamheten. Konsumenterna är ännu inte
beredda att betala mer för lokal fräschör när det finns billigare massprodukter att tillgå. Personligen tror jag det är ett mönster som kommer att förändras över tid. Och då ska vi på Åland stå redo. Vi är idag stora på till exempel
äppel och lök i Finland. Det handlar inte så mycket om ekologiskt som om varumärket Åland. Det är urstarkt bland finländska konsumenter och går
många år tillbaka i tiden. Ni minns säkert succén kring Oolanninprodukterna, den förädlade potatisen och annat som de finländska konsumenterna tog
till sina hjärtan. Det var inte en händelse. Det var ett resultat av ett långsiktigt
arbete som vi alla kan lära av. Kanske kan vi en dag, tack vare bland annat
denna lag, stå där med certifierade, märkta, godkända och uppskattade ekologiska, närproducerade och klimatneutrala åländska produkter. Då har vi
kommit rätt.
Finans- och näringsutskottet har behandlat det liggande lagförslaget och
kan efter smärre, men enligt utskottet nödvändiga, förändringar vilka framkommer i betänkandet, enhälligt rekommendera att lagtinget antar den nya
lagen. Det handlar dels om hur de olika produkterna definieras i EGförordningarna och dels hur den berörda kan söka rättelse i besluten.
Vi vill avslutningsvis gärna trycka på för att landskapsregeringen, så långt
det är möjligt, arbetar för att den åländska märkningen AX ska kunna användas oftare i framtiden. Tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Jag delar finansutskottets ordförande Jörgen Petterssons tankar om vikten att vi i Norden borde fokusera på att äta och
framförallt producera mera miljövänliga och giftfria produkter och att vi
ska kunna erbjuda produkterna till en global marknad.
Att nämna 70-talets Gröna vågen i kontexten om ekologiska produkter och sedan säga att det inte finns en marknad idag, det håller jag inte
med om. Det finns faktiskt en stor marknad på konsumenter som vill
köpa ekologiskt, men där inte marknaden och odlarna hänger med.
Jordbrukarna på Åland är för konservativa. Titta t.ex. på Österbotten,
där förstår jordbrukarna att man måste lägga om och odla det som folk
vill ha.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Det är goda nyheter om det stämmer. Själv tror jag att utbud och efterfrågan ofta brukar styra varandra. Finns det en efterfrågan så kommer
det att komma ett utbud också. Om utbudet inte har hängt med än så
länge så är jag säker på att det kommer att göra det.
Minister Carina Aaltonen, replik

Det räcker att slå upp tidningarna, nästan varje vecka kan man både i
Hufvudstadsbladet och i de svenska tidningarna läsa om det ökande intresset för giftfria, närproducerade och ekologiska produkter.
Jag tycker också att vi har ett ansvar som politiker att inte ständigt stå
här i Ålands lagting och säga att marknaden är osäker och att vi inte vet
riktigt. Vi behöver skapa känslan och förtroende och säga att vi går in
och stöder ekologiska produkter med våra landskapsägda och kommunalt ägda institutioner och säga att vi tror på det här. Då ger man också
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de jordbrukare som står i brytningsskedet kraft att ställa om och verkligen våga göra det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Jag noterade att utskottsordförande Pettersson i sin presentation talade om att vissa saker var yvigt uttryckt. Kanske det är lite så i
allmänna motiveringen också, eller att jag inte riktigt förstår vad utskottet menar. Det står så här; ”utskottet uppmanar landskapsregeringen
att i samband med kommande programperiod fokusera på att utveckla
ekologisk produktion av konsumentprodukter". Är det den ekologiska
produktionen som man vill utveckla eller är det vissa produkter? Vad
menar man riktigt med den här skrivningen?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Det som vi ville förmedla var nog kort och gott det som minister Aaltonen här tryckte på. Vi vill att man ska koncentrera sig på sådana produkter som konsumenterna vill köpa.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är i så fall en jättebra utgångspunkt. Finns det en marknad så finns
det en produktion. Den här diskussionen som förekom i ett tidigare replikskifte har vi haft många, många år; vad är ägget och vad är hönan?
Jag hör till dem som tror att man också bör påverka marknaden, att
man inte bara ska stå och vänta på att det ska bli en färdig marknad, vilket jag också uppfattade att man anser från utskottet. Jag förstod presentationen på det sättet. Men just den här formuleringen fick jag inte
riktigt att hänga ihop. Men om formuleringen ska förstås på det sättet
som utskottsordförande Pettersson sade så har jag inte några invändningar mot det.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Det förtjänar att påminna om en av de största exportsuccéerna som har
gjorts på Åland genom åren. När åländska Ab Chips startade, utvecklas
och senare såldes men står idag alltmera starkare än någonsin, så när de
började var det ingen som kände till begreppet ”fredagsmys och chipskvällar”. Där lyckades man faktiskt efterhand att skapa en marknad på
något som folk från början inte ens visste om att de ville ha. Det kan
man alltid lära sig något av.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag tyckte att det var bra anförande. Åländsk livsmedelsproduktion är något av en oslipad diamant. På rikssidan marknadsför man
kraftigt åländsk mat. Jag har sett reklam i delikatessaffärer i Helsingfors
för åländsk purjolök, på torget i Vasa marknadsför man åländska äpplen
och åländskt lammkött marknadsförs i högklassiga restauranger. Nu har
också Chips börjat med ekologiskt chips. Det finns en enorm potential.
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Ltl Jörgen Pettersson, replik

Bara för ordningens skull, det är Chipsters som är det åländska bolaget
som marknadsför ekologiskt chips. Chipsters är en sorts avknoppning
till Chips. Men jag är helt enig med ltl Sjögren.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Som många andra tror jag också att vi inte kan konkurrera med
bulk- och massproduktion som är billigt, utan det ska vara kvalitet och
närproducerat och ekologisk skärgårdsmat.
Som sagt var så finns det en enorm potential för Åland. Jag tror, som
många andra, att det skulle gälla att ställa om. Marknader finns nog
både öster och väster om oss.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! Jag är helt enig.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Tack, fru talman! Det finns ju inga kontroverser i själva sakfrågan. Vi är ju
alla överens om att den här lagstiftningen är bra och att den ska godkännas.
Med risk för att igen starta en diskussion om det åländska jordbruket så intar jag talarstolen. Talmannen får väl klubba av mig om det går för långt.
Det här pratet om efterfrågan och utbud när det gäller jordbruket är ju
verkligen som att försöka få en kvadrat genom ett hål. Det finns ju ingen fri
marknad, åtminstone inte inom EU vad gäller de här produkterna. Marknaden och utbudet är ju i stor grad styrt av bidrag och regleringar. Konsumenternas möjlighet att påverka finns ju ändå naturligtvis, men det här är ett
bra exempel där man, trots att det finns en efterfrågan, inte vill tillfredsställa
den efterfrågan. För bidragsmässigt är det antagligen mera fördelaktigt att
producera andra produkter inom det åländska jordbruket.
Om man vill utveckla det åländska jordbruket att bli mer ekologiskt så har
lagtinget stora möjligheter. Att prata om utbud och efterfrågan som om det i
huvudsak skulle styra det åländska jordbruket så det stämmer ju inte. Det är
bidragspolitiken, som i hög grad ligger utanför vår beslutsmakt, och sedan
regleringar av olika slag som styr.
Nu tror jag och flera med mig här i salen på ekologisk produktion. Det är
intressant att det ofta är kvinnorna som tror på det. Antagligen för att hela
hanteringen av maten och kunskapen om livsmedlens innehåll ligger närmare för kvinnorna i vardagen än i männens vardag.
Det som näringsministern sade om korna är ett exempel på när man försöker styra jordbruket mot en viss utveckling. Det är ett medvetet politiskt mål
och man anpassar stödsystemen till det.
Socialdemokraterna har länge haft en vision att Åland skulle bli ett land
där man producerar barnmat, som skulle vara fri från all tänkbara risker att
innehålla det ena och det andra. Det skulle sticka ut något otroligt att kunna
gå ut och säga; ”åländsk barnmat är det bästa för dina barn”. Det skulle nästan vara det starkaste argumentet som man kan tänka sig för en livsmedelsproduktion. Men hittills önskar inte jordbrukets intresseorganisationer och
inte producenterna själva att gå in på en sådan linje. Vi har inte heller haft
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den politiska styrkan att driva utvecklingen dit. Man säger att det inte finns
efterfrågan osv.
När det gällde chips så skapade man en efterfrågan, det är detta som man
skulle göra i det här fallet. Dessa stora produkter som har slagit igenom, inte
har någon suttit hemma och bildat opinion att nu skulle vi vilja ha Coca-Cola,
utan det är ju Coca-Cola som har lanserat drycken tills folk bara vill dricka
Coca-Cola.
Vi borde komma förbi den här dåliga och på sätt och vis helt inadekvata
diskussionen att det är efterfrågan som idag styr vad som produceras i det
åländska jordbruket. Det är långt ifrån på det viset.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Trots allt gör den här lagframställningen det lite lättare att
producera ekologiskt. Det finns ju också världens chans nu. Bidragspolitiken och jordbrukspolitiken ska göras om och det finns alla möjligheter
att trycka på och försöka göra den här omställningen.
Politik är inte att vilja, det är att tjata, har någon sagt. Vi som tror på
Åland som en ekologisk matproducent får väl fortsätta att tjata.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det står i utskottets betänkande att man uppmanar
landskapsregeringen i kommande programperiod att fokusera på att utveckla konsumentproduktsidan. Ungefär 25 procent av det stödet går
idag till konsumentprodukter, medan 75 procent går till vallodling och
sådant. Vi talar om i utskottsbetänkandet att under kommande programperiod ska mera styras om till konsumentprodukter. Idag är det
ungefär 2 800 hektar som går till vallodling och inte till konsumentprodukter. I betänkandet finns det som ltl Sundback frågade efter.
Ltl Barbro Sundback, replik

Nej, jag tror inte att det som jag frågade efter finns i betänkandet. Däremot är det säkert en förutsättning för det.
Jag skulle önska att lagtinget bestämde att vi ska producera världens
bästa barnmat. Det ska vara ekologiskt och då är jag beredd att ge så
mycket stöd som möjligt för att komma igång med det, för att vi ska
kunna exportera någonting som är exklusivt. Alla varumärken som har
slagit igenom av den karaktären är exklusiva. Champagne är ett skyddat
namn och Coca-Cola osv. Chipsen var väl bra på sin tid men nu finns det
hur mycket chips som helst och dessutom är det inte hälsosamt och bra,
man blir för tjock av att äta för mycket chips.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag hade nog inte tänkt att det här lagförslaget skulle skapa
någon sorts jordbrukspolitisk debatt, men tydligen.
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Det gäller då eko-odling kontra konventionell odling. Det har varit några uttalanden här som jag inte har brytt mig om att ta upp i replik utan jag uttrycker mina åsikter i ett anförande istället.
Odlarna på Åland är konservativa, sade minister Aaltonen. Det kan så vara
kanske, man ändrar ju inte en kultur och kastar om sin verksamhet bara för
att någon står och ropar på eko-odling. Man vill ha ekonomiska grunder för
att man ska klara av det. Alla omställningar fodrar stora investeringar. Man
kan inte bara från år till år slå om från konventionell odling till eko-odling.
Det är två års omställningstid, man odlar ekologiskt utan kunna sälja produkterna som ekoprodukter. Man har överhuvudtaget inte någon kompensation
för att man säljer omställningsprodukterna som konventionellt odlade produkter. Det kan kanske vara en stor bidragande orsak till att inte flera har
ställt om sin produktion. Under en övergångsperiod har odlaren ganska stora
ekonomiska problem i och med att avkastningen på grödorna går ner och
man får fortfarande betalt enligt konventionell odling.
När det sedan gäller stöden till eko-odlingar och till konventionella odlingar så är det inte så stor skillnad idag. Enligt min granne som har ekoproduktion så är det inte så stora skillnader på de stöd som ges ut idag.
När det gäller giftfria och närodlade produkter så ska man vara försiktig
med begreppet giftfria och närodlade. Alla konventionellt odlade grönsaker
idag odlas efter de principer och krav som ställs. Det är en ständig kontroll
om produkterna innehåller några rester från bekämpningsmedel eller någonting annat. För en odlare som odlar konventionellt skulle det vara förenat
med livsfara om hans produkter skulle komma ut på marknaden och innehålla någon sorts restprodukter. Det är karenstid på allting som man använder idag. Man måste noga följa med och föra bok så att man vid en kontroll
kan visa när man har besprutat sista gången innan man levererade produkterna.
Sedan när det gäller det ständiga påståendet att det finns en så stor efterfrågan så kan jag säga att efterfrågan ökar. Ålands Trädgårdshall har därför
börjat förmedla ekoprodukter och uppmana odlare att övergå till ekoproduktion. I år kommer ett stort antal odlare att gå över till ekoproduktion och specialisera sig på vissa grödor.
Men detta är inte något som man kan svänga om här i lagtinget och stå i
talarstolen och säga att vi är konservativa och att vi inte hänger med tiden.
För inte har efterfrågan på produkterna heller legat så långt före att de inte
har fått råvaror, det här har nog lite följt hand i handske.
Det är en omställning hela vägen. Man ska ha handelskedjor, försäljningsuppköpare och det ska vara mängder för att det ska vara intressant på marknaden. Det går inte att komma med 100 kilo kinakål och säga att det är ett
eko-odlat och tro att det är någon som köper, så fungerar det inte.
Det är lika när det gäller äppel. Det är mängden som gör det. Man ska ha
en viss mängd och en kontinuitet i leveranserna för att man ska kunna få kedjan att fungera. Man kan inte leverera en produkt på en eller två veckor och
sedan säga till handeln att nu är det slut. Då är det ingen långsiktig affärsidé.
Jag vill bara lite tala om hur det fungerar. Jag tror att ingen är emot att
man går över till eko-odling och följer upp den. Jag är säker på att det kommer att gå fortare än vad många tror. Men vi kommer fortfarande att ha konventionella odlare som odlar bra och rena produkter som inte är fel att äta.
Det finns en stor del konsumenter som egentligen inte har råd att köpa eko630

odlat. Man värderar sina pengar på andra sätt. Har man en familj som består
av fem-sex personer så kanske man måste titta lite vad man har i plånboken
innan man ska handla. Man kan inte bara köpa ekoprodukter. Olika individer
gör olika värderingar och det får man alltid leva med. Man kan inte styra alla
människor att äta ekologiskt, det kommer vi aldrig att kunna göra för då tror
jag också att vi får matbrist i världen. Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Ja, ja, det här har vi hört många, många år. Jag tror
faktiskt att det enda som riktigt biter på för att få odlarna att gå över till
ekologisk produktion är att stödet till ekologisk produktion är betydligt
högre än stödet till konventionell produktion, att inte stöden ska vara
likvärdiga. Det tror jag är det mest effektiva. Det är sant att det krävs
mera.
Jag är ute efter ett ”brand”, att få åländska produkter analogt med att
de är rena produkter, näringsrika, att de blir som lammkött och smör för
där är man på god väg. Men det hänger nog allra mest på bidragen när
det gäller odlarna.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Jag håller inte helt och hållet med ltl Sundback i det här fallet. Konsumenternas attityder och inställningar har också betydelse.
Ltl Sundback påstår att hon alltid har hört den här retoriken, visst,
det är ungefär samma retorik som vi alltid har hört ltl Sundback säga,
den är inte heller annorlunda. Jag försöker förklara hur jordbruket fungerar när det gäller övergång till eko-odling och ltl Sundback förklarar
att det här är så enkelt, det här är ingenting och det här har vi alltid sagt.
Större bidrag till eko-odlare, varsågod, tänk om hela Åland skulle gå
över till ekoproduktion, är ni beredda att satsa mera stödpengar?
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, jag är beredd att satsa. Man måste ju ta det från de konventionella
odlingarna och ge åt dem som odlar ekologiskt. Men vem är det som sätter stopp för det? Ja, det är producentorganisationerna. Om man vill få
ett större utbud av ekologiska produkter så måste man stöda dem för att
priset ska gå ner. Då får också flera råd att betala för ekoprodukterna.
De som inte köper ekologiska produkter så det beror inte på att de inte
skulle vilja, utan det är ju en ekonomisk fråga. Det handlar om priset.
För att få ner priset på ekoprodukter så måste stödet öka till eko-odlarna
och stödet måste minska till de konventionella odlingarna. Så måste
man göra om vi vill ha ett sådant jordbruk, men jag är inte alls övertygad
om att jordbrukarna vill ha det ännu i denna dag. Man skyller ifrån sig
med alla möjliga orsaker. Men jag är säker på att pengarna bitar, absolut. Högre bidrag till ekologiskt!
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Det här kan vara värt att notera. Den dagen när Åland enbart har ekologiska odlingar så ska jag påminna ltl Barbro Sundback när
det fattas pengar till stöd till eko-jordbruket. Var är pengarna som du
lovade? Jag tror att socialdemokraterna aldrig har velat stöda jordbru-
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ket överhuvudtaget. Varför skulle de ändra nu helt plötsligt? Det där tar
de nog snart tillbaka.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Inledningsvis vill jag konstatera att jag är starkt för ekologisk odling. Jag
tycker att det är bra att vi har ett fungerande system och att den här lagstiftningen har kommit.
Jag vill också ge mitt stöd till ltl Eklund. Jag tycker att det var ett bra
anförande. Man måste ha lite balans i det här. Ekologisk odling är inte
det allena saliggörandet. Möjligtvis kan det vara för det köttproduktion,
vi kan få ekologisk köttproduktionen med vallar osv och det är också bra
för miljön. Men man måste de facto odla mycket, mycket mera mark om
man har ekologisk odling, då får vi högre utsläpp och det kanske man
bör lyfta in här.
Här nämndes inget om integrerad produktion, IP-odling, där man har
balanserad besprutning. Hur ser ltl Eklund på den biten? Kunde man
genomföra det på hela Åland?
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag förstår att ledamoten menade den här typen av
bekämpningsmedel som man använder i trädgårdsodlingar och äppelodlingar. Men det pågår i allt jordbruk. Det är inte någon som far ut och
besprutar och försöker behandla några sjukdomar. Så fungerar det inom
branschen idag, man kan inte komma ifrån det om man håller på med
konventionell odling och om man ska ha volymer. Det fungerar så.
När det gäller ekologisk odling så fordrar det dubbelt mera arealer,
som ltl Mattsson sade.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag ville ha igång en dialog om hur man ska lyfta upp
hur rent vårt jordbruk är och hur pass framåt det har gått på senare år.
Inom äppelodlingen använder man en bråkdel av bekämpningsmedel.
Man sprutar väldigt lite. Många gånger så sätter man ekologisk odling
mot konventionell odling. Jag tycker att man måste försöka se att de ska
jobba bredvid varandra. Man ska lära sig av ekologiska odlingarna så
mycket som möjligt. Man måste också framhålla hur rena de konventionella produkterna är. I stället för att man hela tiden säger att vi måste
slå ut allt annan odling och de ekologiska produkterna ska ta över allt.
Den här konflikten känns inte bra. Den slår ju de facto mot våra odlare.
Vi är helt överens om att de sköter sig extremt bra. Tänk vad det har gått
framåt under de senaste åren. Man började bespruta odlingarna på
1800-talet. Då fanns det både nikotin och annat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det är väl som ltl Mattsson säger. Men som jag sade
tidigare i mitt anförande så är det en stor kontroll på all användning av
bekämpningsmedel som finns idag. Man bokför allt, klockslag och hur
mycket bekämpningsmedel man använder för att det ska finnas en kontroll. Det finns ju en kontroll. Det finns inte någon som överdoserar, för
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det kostar stora pengar. Det förekommer inte något missbruk som en
del hävdar idag. Det är kontroll på renheten av produkterna. De konventionella produkterna har t.o.m. i många fall visat sig vara renare än
de ekologiska produkterna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! Jag vill också tacka ltl Eklund för ett bra och insatt anförande och en påminnelse om marknadsekonomin som alltid faktiskt,
enligt min uppfattning, är bättre en alternativet.
Det handlar om utbud och efterfrågan till syvende och sist. Det har
skapat Chips, det har skapat Coca-Cola och mycket annat när marknaden själv får bestämma. Man måste helt enkelt vara tillräckligt duktig
på logistik, på säljorganisation och tillverkning osv. Man kan egentligen
jämföra det mycket med opera. Det räcker aldrig med att bara ställa en
diva på scen, det krävs också musiker, det krävs ett stort hus, det krävs
en väldigt bra försäljning och en otrolig marknadsföring för annars
kommer inte publiken.
Ltl Brage Eklund, replik

Jag kan helt och hållet omfatta det som ltl Jörgen Pettersson säger. Det
är egentligen väldigt svårt att få en förståelse hos allmänheten hur det
fungerar när man ska övergå från en produktion till en annan.
Jag tror att många av ledamöterna inte riktigt är insatta i hur det
fungerar praktiskt i jordbruket. Kanske man skulle begära att ledamöterna skulle komma på en studiekurs eller kanske prya ute på ett jordbruk, under en lite längre tid och inte bara en dag, så skulle de lära sig
hur det fungerar.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Talmannen vill med tanke på den fortsatta debatten påminna om att utskottets betänkande utgör grund för debatten.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Jag noterade det som talmannen sade. I och med diskussionen
som har varit så fortsätter jag något i samma anda, när inte föregående talare
har blivit avklubbad.
Fru talman! Vi kan konstatera att den här lagstiftningen som finansutskottet har behandlat gör den ekologiska odlingen lättare och tydligare på Åland.
Det har diskuterats ekologiskt här och det har varit lite frågetecken kring det.
Vi kan konstatera att det egentligen pågår en ekologisk revolution inom jordbruket på Åland idag och har gjort det under en lång tid. År 1995 hade vi ungefär 300 hektar ekologisk produktion, idag har vi 3 000 hektar. Det har ökat
med 1000 procent sedan 1995, så det är inte fy skam.
Fru talman! Den här lagstiftningen är bra och den gynnar att vi kan fortsätta att öka den ekologiska odlingen. Vi vet att Ålands största jordbruk bedrivs ekologiskt idag. Allt som de odlar förädlas några kilometer från gården.
Den här jordbrukaren hinner inte få fram så mycket produkter som det förädlas på Åland. Han är tvungen att köpa in ännu mer ekologiskt för att tillgo-

633

dose marknaden. Den här marknaden är mycket, mycket större och mycket
mer framkommen än vi tydligen har sagt här idag.
Inom äppelodlingen övergår man nu i sakta mak till ekologiskt. Det är i sin
linda men det blir tydligen allt mera. Vi som går i butiken ser de ekologiska
skyltarna lite nu och då och de skyltarna ökar.
Vi kan nog konstatera att detta med ekologisk odling är definitivt här för
att stanna och har en mycket större framtid. Som en bekräftelse på det kan vi
titta i ÅSUBs bok hur mycket man konstgödslar idag; år 2004 satt man 7 kilo
fosfor på en hektar, idag sätter man 5 kilo per hektar. Det har ju förstås
mycket att göra med odlingstekniken men också med ekologisk odling.
Samma sak är det med kvävegödsling och med bekämpningsmedel. Det har
minskat radikalt och det kommer att fortsätta att minska, säkert också beroende på att konventionella odlare har lärt sig att odla på ett bättre sätt.
Fru talman! Vi i parlamentet ser fram emot att det från regeringen kommer ännu flera lagförslag som gynnar ekologisk odling i framtiden. Tack.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussion är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen
föreläggs lagförslagen i sin helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om kontroll av ekologisk jordbruksproduktion för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
För kännedom
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Förtydligat förfarande vid miljökonsekvensbedömning
Landskapsregeringens lagförslag (LF 15/2011-2012)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 25.04.2012.
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Begränsning av producentansvar
Landskapsregeringens lagförslag (LF 16/2011-2012)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 25.04.2012.

7

Växtskyddsmedel
Landskapsregeringens lagförslag (LF 17/2011-2012)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 25.04.2012.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 25.04.2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 29 ledamöter är närvarande.
Lagtingsledamoten John Hilander anhåller om ledighet från plenum under perioden
19.05 - 03.06.2012 på grund av vård av barn.
Lagtingsledamoten Tony Asumaa anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av
sjukdom. Beviljas.
Remiss
1

Godkännande av tilläggsprotokollet om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter
Landskapsregeringens yttrande
Republikens presidents framställning (RP 11/2011-2012)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Diskussion.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Det här ärendet handlar om skydd av enskildas databehandling av
personuppgifter, att skydda den personliga integriteten och inte överlämna
uppgifter i fel händer. Det här är ett svårt område. Därmed är det inte uteslutet att det i särskilda fall inte ska hänvisas till sekretessbestämmelser så att
man inte överlämnar det som faktiskt behöver överlämnas.
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Landskapsregeringen gav ett utlåtande den 13 december förra året till justitieministeriet angående den här konventionen. Landskapsregeringen konstaterade då att det här är ett område som delar behörigheten mellan riket
och landskapet Åland. Behörigheten följer i huvuddrag den materiella fördelningen av lagstiftningsbehörigheten i 18 och 27 §§ i självstyrelselagen för
landskapet Åland.
Landskapsregeringen noterade att man i förslaget till regeringens proposition under detaljmotiveringens punkt 3 tar hänsyn till Ålands självstyrelse.
Man konstaterar bland annat att bestämmelserna om skydd för personuppgifter i tilläggsprotokollet ingår åtminstone delvis i landskapets lagstiftningsbehörighet och att Ålands lagting således måste ge sitt bifall till lagen i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen.
Med anledning av det utlåtande som vi då gav till justitieministeriet har vi
nu den möjligheten att ge vårt bifall. Landskapsregeringen har inför lagtinget
ansett att lagtinget bör ge sitt bifall till den här framställningen. Landskapsregeringen har ingenting annat att anföra. Det är en delad behörighet och det
är också viktigt att det här efter följs på Åland. Tack.
Ltl Wille Valve

Fru talman! Då Europaparlamentet diskuterade ett avtal om överförande av
kreditkortsuppgifter mellan USA och EU redogjorde föredragande för förhandlingarna och konstaterade att vi hade ett dödläge – USA ville ha personuppgifter från EU utan att EU skulle få personuppgifter från USA. Resultatet
blev en lång och invecklad kompromiss där en EU-tjänsteman skickades över
till Washington för att på heltid gå igenom de kreditkortsuppgifter som skickades från EU till USA. ”Thereby, we have indeed created the most boring job
in the world”, avslutade föredragande. Detta som en pik till alla ledamöter
som tycker detta är ett torrt ämne.
Fru talman! Var går gränsen för hur mycket staten ska få veta om en medborgare? I landskapslagen om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen finns i 7 § ett förbud mot att behandla
uppgifter som berör etnisk tillhörighet, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse samt känsliga personuppgifter. Detta är den gräns som skiljer
Åland från Östtyskland. Staten ska inte veta allt. Kanske detta till och med är
ännu mer angeläget i små samhällen där alla per definition vet allt om alla.
Fru talman! Lagtinget kommer att ta ställning till om vi ska ge vårt bifall
till ”Tilläggsprotokollet om tillsynsmyndigheter och gränsöverskridande flöden av personuppgifter till konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter”.
Vi moderater värnar den enskildes integritet och den registrerades privatliv, samt grundläggande fri- och rättigheter. Det är därför lätt för oss som
grupp att stödja de principer som kommer till uttryck i tilläggsprotokollet –
att det ska finnas tillsynsmyndigheter och att gränsöverskridande flöden av
personuppgifter endast får ske om det finns en tillräcklig grad av skydd för
den avsedda uppgiftsöverföringen.
Frågan som utskottet i princip har att behandla är om dagens nivå av integritetsskydd är tillräckligt. Jag vill inte föregripa den föregående utskottsbehandlingen, men kan konstatera att Åland förefaller stå hyfsat väl rustat,
med tanke på vår landskapslagen om datainspektion som inrättades 2009
samt landskapslagarna om behandling av personuppgifter.
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Man föreslår att ärendet ska remitteras till lag- och kulturutskottet, vilket
understöds. Tack för ordet.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Att det inte finns några invändningar till tilläggsprotokollet är
säkert ett helt riktigt konstaterande av regeringen. Däremot saknar jag lite
mera konkretisering. Vad innebär det här de facto för kommunerna? Innebär
det här något mera t.ex. för landskapet?
Den lagstiftning som vi tog i början på 2000-talet om personuppgifter och
sedan om dataombudsmannens lagstadgade verksamhet hörde ihop. Detta
var nog väldigt bra, för tidigare var det oklart hur man skulle hantera personuppgifter och andra uppgifter i de offentliga registren.
Är det möjligt att få lite mera konkretisering av vad det innebär? Tilläggsprotokollet måste väl ha tillkommit för att man tycker att den här konventionen inte var tillräcklig. Då är ju frågan om vår egen lagstiftning måste kompletteras på något sätt.
Tillsynsfunktionen är också viktig för hela vår förvaltning. Tillsynssystemet
är genomgående ganska svagt utvecklat. Regeringar och lagting har nog varit
ivriga att lagstifta men sedan vad gäller att utfärda direktiv eller att ha tjänsteman som utvecklar vår lagstiftning tycker man inte att man har råd med.
Det kan i praktiken leda till att lagstiftningen mera blir en tom bokstav än att
det verkligen innebär några förändringar i vårt samhälle.
Utskottet kanske måste reda ut lite mera hur den verkliga situationen är.
När man begär in föreningars medlemsantal i staden för att kunna fördela
olika bidrag så har man länge krävt att man ska uppge alla medlemmars
namn och adress, särskilt adressen, för att kunna skilja ut vilka som är Mariehamnare och vilka som är från andra kommuner, för att kunna bedöma storleken på bidraget. Jag menar att det egentligen inte är möjligt mot bakgrund
av den lag vi har om personuppgifter. Men tjänstemännen anser att man bör
veta vilka som är från Jomala, Hammarland eller från Mariehamn. De blir
osäkra, men man måste lita på föreningarnas uppgifter, men det vill inte
tjänstemännen, utan de vill sitta och bena ut det. Detta har dataombudsmannen nog påtalat. Jag har själv varit involverad i den processen. I fråga om dataombudsmannen så hjälpte nog inte den tillsynen.
Nu tror jag inte Mariehamn är särskild i det här avseendet utan det förekommer nog i andra kommunerna också att man lämnar ut uppgifter.
En annan sådan här fråga var när Finströms kommun absolut skulle ha
uppgifter om vilka kommunmedlemmar som utnyttjade missbrukarvårdens
service. Man skulle kontrollera att uppgifterna om fordringar som staden
hade var korrekta.
Det finns nog en del att fundera på i det här sammanhanget. Det är bra om
utskottet lite mera benar i det, inte för att jag tror att man kan ha några invändningar i konventionen. Men fungerar det här skyddet på Åland så som
det är tänkt? Tack.
Wille Valve, replik

Ltl Sundback, jag tar vara på de kommentarerna.
Vad gäller orsaken till varför vi ska ta ställning till detta så talar
mycket i propositionen för att det inte är något fel på vår lagstiftning
egentligen. Det har sitt upphov i två olika saker. Det första är att det är
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en tillnärmning av EU-lagstiftning och Europarådslagstiftning som
nämns på sida 3. Men kanske ännu viktigare är att Europarådet har noterat att det finns olika skyddsnivåer i olika länder i Europa. Man ville
förenhetliga den här skyddsnivån, för man har upptäckt att den faktiskt
utgör ett gränshinder. Denna skillnad kan utgöra ett hinder för att utöva
en rad ekonomiska aktiviteter.
Bästa lagting! Vi eliminerar gränshinder genom att ge vårt bifall till
detta.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack för det, det var värdefull information. Tyvärr tror jag inte att några
gränshinder försvinner även om lagtinget ger sitt bifall till konventionen. I så fall måste väl nog lagstiftning implementeras eller så gäller det
inte för vår lagstiftning. Det var vänligt att jag fick information, tack så
mycket.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussion är avslutad. Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget har omfattat. Ärendet remitteras till lag och kulturutskott.
Remiss
2

Förtydligat förfarande vid miljökonsekvensbedömning
Landskapsregeringens lagförslag (LF 15/2011-2012)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Diskussion.
Ltl Carina Aaltonen

Tack, fru talman! Enligt lagen krävs det en miljökonsekvensbedömning endast då ett projekt, en plan eller ett program kan ha betydande miljöpåverkan.
Vi kan också konstatera att det är väldigt sällan som man använder sig av en
MKB i landskapet, högst en till två gånger per år.
Däremot gör man i andra fall mindre omfattande beslutsunderlag som behandlar miljöpåverkan, eftersom miljön alltid ska beaktas i all beslutsfattande.
Det här lagförslaget innebär ändringar i lagen om miljökonsekvensbedömningar och i de fall som det handlar om betydande miljöpåverkan.
Ni som var ledamöter i Ålands lagting under den förra mandatperioden
kanske undrar varför vi har upp det här ärendet igen. Den här lagen var ju
öppnad för tillrättalägganden redan 2010. Så är det, det är ännu en bakläxa.
År 2009 gav EU-kommissionen Finland en formell underrättelse angående
EU-parlamentets och rådet direktiv 2001/42 EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan. Den här ändringen som gjordes 2010
räckte in till. I oktober i fjol fick regeringen ett motiverat yttrande och nu gör
vi ytterligare ett försök att uppfylla EU-direktivet.
Det handlar i sig inte om så stora ändringar i sak. Det är följande förtydligande som EU-kommissionen vill se implementerade. Kommissionen menar
att det tydligt behöver framgå att miljökonsekvensbedömning är ett förfarande i flera steg, enligt SMB-direktivets definition av miljöbedömning och
miljörapport. Medan vi i vår lagstiftning har ordet miljökonsekvensbedöm-
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ning för båda begrepp, för både miljöbedömning och miljörapport. Detta har
vi nu förtydligat i 2 § under definitioner. Vi preciserar att begreppet miljökonsekvensbedömning dels kan vara förfarandet dvs. hela processen, det inkluderar bl.a. allmänhetens deltagande och hörande. Men, MKB är också dels
miljörapporten, själva dokumentet. Nu tycker jag att de här definitionerna
framgår tydligt.
Ett annat påpekande från EU-kommissionen var att bestämmelserna för
när det krävs MKB behövde preciseras, så att det klart framgår att kravet på
MKB-förfarandet i samband med Natura 2000-områden gäller såväl program
som planer. Där hänvisar vi nu till 24 § i naturvårdslagen, det har vi fört in i 3
§.
En tredje punkt är att man vill att bestämmelserna också ska tas med när
det gäller överväganden om en MKB krävs samt skälen att inte kräva när en
MKB ska ske. De bestämmelserna har vi nu lagt in i 3 §. Om man överväger
att en MKB behövs så ska det finnas ett motiverat beslut av en myndighet om
varför det behövs. Om man kommer fram till att en MKB inte är nödvändig så
ska det också finnas ett motiverat beslut. Det nya är att det tydligt ska framkomma att ett beslut har fattats och vad det innebär. Det ska framgå om det
behövs en MKB eller inte.
Vi ändrade sedan ordet kungörelse till delgivning, eftersom ordet kungörande inte längre används i landskapets lagstiftning. Vi har också preciserat
bestämmelserna om delgivning så att de tar hänsyn till att den som ansvarar
för MKB också ansvarar för delgivningen oberoende om det är en privat verksamhetsutövare eller en myndighet.
Slutligen har vi lagt till en ny paragraf, § 14b, för att klarlägga i vilket skede
ändring bör sökas p.g.a. att en MKB saknas eller är bristfällig. Det här är en
upplysningsparagraf för att tydliggöra när man får söka ändring.
Jag ser fram emot att social- och miljöutskottet tar sig an det här lagförslaget med stor iver och engagemang. Nu är det tredje gången gillt som gäller.
Tack, fru talman.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Tack för en god presentation. Jag tar upp en fråga i
förbindelse med 3 §. Det gäller delgivning där elektronisk delgivning kan
ersätta normal delgivning i vissa fall. Är det riktigt att lagstiftningen om
elektronisk kommunikation i landskapsförvaltningen är så utvecklad
och att webbtjänsterna är så utvecklade att det här kommer att fungera?
Det här är en fråga om ett ytterst viktigt rättsskydd, dvs. att delgivningen sker på ett bestämt sätt och på ett så tryggt sätt att ingen ska lida
rättsförlust bara p.g.a. en bristfällig delgivning.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Det är intressant frågeställning. Jag kan faktiskt inte
ge ett svar på huruvida det här är möjligt i landskapet. Jag ber att utskottet tittar närmare på det här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Den här lagen innehåller inte så många paragrafer. Nu
är hälften av paragraferna öppnade och man bytte ut ordet "skall" till
ordet "ska". Det hade gått på samma gång att byta allihop för det var
bara en liten sak. Det är ingen större affär, men man hade kunnat ta allt
på en gång.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Jag hade samma ärende som ltl Gunnar Jansson. I 3 § när
man tar ställning till om en MKB ska göras eller inte så sägs; ”om beslutet utan dröjsmål publiceras elektroniskt på myndighetens webbplats
behöver myndigheten inte verkställa en offentlig delgivning”. I paragraferna längre fram, när en MKB har utförts, ska det publiceras i en lokal tidning med allmän spridning i landskapet senast 14 dagar före.
Själva utkastet till MKB ska också publiceras på samma sätt med minst
21 dagar före. Det är ett mera omfattande dokument så jag kan förstå att
det är en längre utställningstid.
Jag hade också samma fråga; är rättsskyddet faktiskt tillgodosett med
det här? Är det rent praktiskt möjligt att få det här att fungera? Jag noterade att vi skulle få fundera på det i det ivriga utskottet.
Minister Carina Aaltonen, replik

Jag förutsätter att ni i det ivriga utskottet kommer att titta närmare på
det här. Det är ju naturligtvis också en del av den digitala agendan, att vi
ska kunna publicera allt på myndigheternas webbplatser. Till exempel
beslut som fattas inom ÅMHM är alltid publicerade på deras hemsida.
Det fungerar nog redan idag.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag har ingenting emot det. Jag tycker det är ganska intressant. När det
gäller rättspraxis så måste vi konstatera att många människor fortfarande inte är datoriserade och inte har möjlighet att få den här informationen. Då är frågan om det är till fyllest med lika behandling inför lagen. Jag är lite tveksam till det, även om jag tycker att det är ett intressant förslag. Vi får titta på det i utskottet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Samtliga replikväxlare har samma ärende att framföra. Det känns betryggande för utskottet att man inte har så mycket
synpunkter på den här lagstiftningen.
Vi som har varit med ett tag under flera perioder ser att när det gäller
miljöarbetet så går det åt rätt håll. Man har fått bort ganska mycket byråkrati när det gäller MKB och tillståndsprövning osv. Men något som
inte har gått framåt, som är ganska allvarligt, är landskapsregeringens
hemsida. Som tur är så har ÅMHM en relativt bra hemsida. Där finns
information och där hittar man direkt förordningen som har med MKB
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att göra. Man vet vad det handlar om. Däremot är det väldigt frustrerande att hitta någonting på vår egen hemsida, om man inte har exakt
nummer på förordningar. Vi har diskuterat att man måste göra något åt
det. Det börjar bli dags så småningom. Det har ingenting med kompetens att göra, för de som är mest frustrerade är de som är duktiga med
datorer, de hittar ingenting där.
Minister Carina Aaltonen, replik

Jag kan inte annat säga än att vi i regeringen också delar ltl Åke Mattssons frustration. Därför är ett arbete igångsatt med e-förvaltning för att
göra tillgängligheten lättare och för att göra det möjligt att söka upp
material på vår egen hemsida. Idag är det väldigt svårt, men det ska bli
ändring på det under den här mandatperioden.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Petri Carlsson

Tack, fru talman! För mig är inte USA landet som vi kan se som föregångare i
miljöfrågor, men i just den här lagstiftningen är det så. Uppkomsten av miljökonsekvensbedömning skedde i USA 1969 genom den amerikanska lagen
”National Environmental Policy Act”. I jämförelse med lagstiftningen i andra
länder världen över var den amerikanska lagen med sina tydliga krav på miljökonsekvensbedömning unik på den tiden. Idag är vi dock så långt komna
att de allra flesta demokratiska länder har något nationellt regelverk kring
miljökonsekvensbedömning.
Redan för ett par hundra år sedan kunde nog den negativa miljöpåverkan
vara betydande, men var mer lokal och begränsad, medan den numera är
mycket mer global. Samhällets utveckling har de senaste två seklen skapat en
mängd olika mer eller mindre allvarliga miljöproblem. Ser man hela människans utveckling som ett enda år, så har den negativa miljösituationen upptagit en minut. Det här betyder då att det har skett en mycket kraftig acceleration av miljöproblemen under senare tid. Mänsklighetens historia visar på en
inställning till naturen som har varit snedvriden och som har bidragit till ett
ohållbart förhållningssätt.
Dessbättre har miljöfrågorna på allvar de senaste åren börjat engagera
allmänheten och beslutsfattare på alla nivåer. Vi är nu medvetna om värdet
av att förhindra miljöproblem och också om värdet av att reparera de problem som har uppstått. Men trots den pågående attitydförändringen fortsätter miljön att ta skada.
Det område där EU kanske har gjort största nytta är inom miljöskyddet.
En rad konventioner, deklarationer och förordningar har antagits som varit
svåra eller kanske omöjliga att ta på nationell nivå. Men även utanför EU har
en rad lagar antagits och institutioner etablerats som led i vår strävan att
vända trenden om nedbrytning av miljön och istället finna en utveckling i
samklang med miljön.
Miljöarbete är också högaktuellt i många företag och i den offentliga sektorn. Miljömärkta produkter och miljöarbete har ett högt anseende idag och
konsumenter är ofta villiga att betala för miljö. Men visst finns det fortfarande många som är i startgroparna och funderar på hur de ska bedriva sitt
miljöarbete.
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Att medvetenheten för miljöarbete och hållbar utveckling ökat gör att styrande lagstiftning på området får mer acceptans och kan ses som en resurs i
miljöarbetet, vilket också ger ett mervärde i samhället. En tydligare lagstiftning kring miljökonsekvensbedömningar torde kunna vara ett led i den riktningen då syftet är att ge beslutsfattarna en så klar bild av den miljöpåverkan
som ett projekt medför så att man utifrån denna bild kan fatta beslut som
främjar hållbar utveckling.
Fru talman! Ibland upplever vi nog att miljöfrågorna har skapat en massa
hinder. Knappast kan vi idag klara av att i samma takt som förr i tiden till exempel anlägga broar och vägbankar. Det tar en hel del tid och resurser i anspråk att utföra miljökonsekvensbedömningar. Ibland känns det som ett oöverstigligt hinder som i förverkligandet om kortrutt i skärgårdstrafiken. Men
är alternativet bättre? Nej. Vi får det nog bättre i samhället som helhet genom
att vi tar mer hänsyn, även om det skapar lite frustration bland oss politiker
när vi vill förverkliga våra vallöften. Syftet med denna lagstiftning är ju trots
allt att åstadkomma miljömässigt välgenomtänkta och riktiga beslut och ge
oss kunskaper som möjliggör klokare val mellan alternativa handlingssätt.
Jag vill ta upp en del kring åtminstone fyra principer som lagen bygger på.
1) Principen om kommande generationers rättigheter är intressant i diskussionen om miljö och miljökonsekvensbedömningar. Den aktualiserar
många frågor som är svåra att förhålla sig till och besvara. Det är t.ex. svårt
att veta vad de kommande generationerna värderar och vilka deras preferenser kommer att vara. Helt klart tycker jag dock att principen är betydelsefull
och att framtidsrelaterade frågor som är knutna till den nuvarande generationens förvaltaransvar ska tas med i miljökonsekvensbedömningen.
2) Försiktighetsprincipen som kan förstärka och legitimera värdet av en
miljökonsekvensbedömning genom att processen och dokumentationen visar
på den osäkerhet som finns.
3) Principen om allmänhetens deltagande bekräftar ju rätten att delta och
påverka. Rätten att delta i förfarandet handlar bland annat om att få att få
vetskap om de miljörisker som är förenade med olika projekt. Principen tycker jag är betydelsefull eftersom den förstärker och ger legitimitet åt strävan
att vilja vidareutveckla möjligheterna att åstadkomma en öppen process.
4) Principen att förorenaren ska betala är en viktig princip i sammanhanget. Principen har relevans för regler om miljöbeslutsunderlag eftersom
kraven i sig är resurskrävande. Principen har vi även med i moderaternas politiska program och har därmed vårt stöd.
Fru talman! Jag vill även lyfta fram att det kan finnas bekymmer i att en
myndighet har flera roller som till exempel utförare, rådgivare och granskare.
Man tillståndsprövar sina egna projekt. Jag vill därför betona att en miljökonsekvensbedömning måste vara trovärdig och transparent. Nu är det visserligen separerat här såtillvida att ÅMHM har rådgivningen och granskningen, men det i sig kan vara problem om man kommer för nära en exploatör i
samband med rådgivning. Rätten att överklaga besluten som grundar sig på
en miljökonsekvensbedömning är därför också väsentlig så att man kan föra
frågorna vidare för ny bedömning i en annan och till högre instans.
De strategiska miljöbedömningarna, som nämns i det här lagförslaget, har
särskild betydelse när det gäller att bredda beslutsunderlaget för planer och
program. Det är viktigt att i ett tidigt skede, innan tänkbara låsningar i en eller annan riktning uppstår, få en samlad och övergripande bild av vad en plan
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eller ett program kommer att innebära i miljöhänseende. Därför är det positivt med vidareutvecklingen av miljökonsekvensbedömningar i riktning mot
mer strategiska miljöbedömningar. Det ger också bland annat en större medvetenhet om de begränsningar som projektspecifika miljökonsekvensbedömningar innebär. Till exempel som att den vanligtvis genomförs först efter det
att en plan eller ett program har beslutats.
En till positiv sak med det här lagförslaget är att man nu kan få ett bindande svar på om man behöver utföra en MKB eller inte. Tidigare har inte det
varit möjligt, vilket har betytt att man först har kunnat få ett svar om att MKB
inte behövs, men efter att någon har klagat så kan man plötsligt ha blivit
ålagd att göra en MKB. Likadant kan svaret för den klagande ha varit att det
inte behövs en MKB och för båda parter är det nu bättre då det finns ett bindande svar som man kan överklaga.
Med mitt anförande vill jag slutligen säga att detta motiverar att miljökonsekvensbedömningar svårligen kan åstadkommas utan tydligt regelverk, vilket gör att vi moderater tycker att lagförslaget är ett steg i rätt riktning mot en
bättre miljö. Tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Jag vill tacka ltl Petri Carlsson för ett väldigt initierat anförande. Det
märks att han har lagt ned mycket tid och engagemang i den här frågan.
När det gäller vem som kan göra ett övervägande om det behövs en
MKB så t.ex. när det gäller en vindkraftsutbyggnad så kan det vara
ÅMHM som ska ge miljötillstånd, det kan vara kommunen som ska ge
ett byggnadstillstånd eller så kan det vara landskapsregeringen som ska
ge tillstånd för elen. Den kan vara många fler myndigheter involverade.
Alla har då rätt att göra dessa överväganden. Sedan är det någon som
måste ta beslutet och säga att MKB behövs eller inte.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag tycker också att det var ett bra anförande. Om jag förstått
saken rätt så var det en lite bakläxa. När vi gjorde den stora revideringen
av MKB-lagstiftningen och miljölagstiftningen så hade vi syfte att göra
förenklingar men det gjorde att det blev svårare för företagen. Miljölagstiftning som är väldigt detaljrik kan också ge klara besked t.ex. till företagare så att man exakt vet vad som gäller. Nu har det förekommit otydligheter i vår lagstiftning, det måste vi rätta till och det är bra.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack för berömmet. Det är bra att vi nu förbättrar lagstiftningen, precis
som också flera länder har gjort när det gäller lagstiftningen om miljökonsekvensbedömning. Det har varit ett bekymmer på många håll och
flera länder har just haft bekymmer med miljökonsekvenslagstiftningen.
Det är svårt att få den här processen bra. Det är också viktigt att få den
övergripande delen med när det gäller miljöstrategier.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Danne Sundman

Fru talman! Till stora delar är detta bestämmelser som vi är tvungen att införa eftersom vi är jagade från Bryssel med blåslampa. Det är inte bara det
här första steget när lågan är liten, utan man har skruvat upp till nästa steg så
det är bråttom eftersom vi tidigare har försökt anpassa oss. Sedan finns det
också lite andra bestämmelser som man tar på samma gång.
Om man ser på det här med miljökonsekvensbedömningar så har man
kanske en syn som utomstående och en annan syn om man har varit med om
att göra en MKB, om man har varit MKB-ansvarig, vilket jag har varit. Jag
torde väl vara den enda här i lagtinget som har drivit en sådan process. Det
nämns också här i motiveringarna så jag kan prata lite om den processen.
Det är en väldigt omfattande process. Därför är det viktigt att man inte
ställer sådana krav när det inte behövs. Efter den senaste revideringen och
ändringen av förordningen så blev det lite bättre. Tidigare var det krav på
MKB i alltför små sammanhang. Det är en väldigt omfattande process, den
tar tid, energi och den tar framförallt pengar. Om man är en ung entreprenör
som startar ett företag med två tomma händer och har en idé som kräver
MKB så bör man byta idé. Så kan man sammanfatta mina erfarenheter, tyvärr.
Däremot är det berättigat att göra det om det är ett stort anläggningsprojekt som har stor inverkan på natur och miljö. Det exemplet som jag själv har
varit med om, en fordonsrelaterad aktivitetspark, är det absolut befogat att
göra en MKB. Men, som sagt, det kravet ska inte ställas på alltför små projekt.
Ofta görs MKB av stora företag som har resurser och som inte har vare sig
brått eller är beroende av att processen går särskilt snabbt. Man räknar med
det här och det är en naturlig del av förverkligandet av projektet. För dem är
det inte ett problem, men för små företag som hamnar på det här så kan det
vara ett oöverstigligt hinder. Därför min rekommendation; byt idé!
Sedan kan man också förundra sig över andra saker som bestämmer när
man ska göra MKB i den här förordningen. Det finns ganska mycket tolkningsutrymme. Som sades så är det egentligen en förbättring, man kan få ett
definitivt besked huruvida man är skyldig att göra en MKB. Om man har
ålagts att göra en MKB så kan man överklaga och kanske få ändring i beslutet
eller så kan någon som tycker att någon borde ha ålagts att göra MKB klaga
och få ändring i beslutet. Det är en bra precisering, så att det inte råder någon
tvekan om att man gör MKB i onödan eller att man borde ha gjort det. ”Borde
ha gjort” kan ju komma sent i miljötillståndsprocessen och då är det ju verkligt illa om det konstateras i ett sent skede.
Jag tycker också att det är riksbehörighet att man kan överklaga huruvida
MKB är tillräcklig. Det kan nog innebära stora problem för den som är ansvarig för MKB. Det är alltid en tolkningsfråga. En MKB kan man driva hur långt
som helst och in i minsta detalj, man kan göra den på tillräcklig detaljerad
nivå eller så kan man göra den på otillräcklig nivå, att man inte tillräckligt
noga har undersökt miljökonsekvenserna. Att hamna i en sådan rättsprocess
där det ska bedömas kan inte vara lätt, om man ser till hur pass mångfacetterad en MKB kan vara, om det är ett stort anläggningsprojekt som har många
miljöeffekter. Från motståndarsidans argumentering kan man ofta från olika
projekt utläsa att det förekommer att MKB inte är tillräckligt detaljerad och
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att man borde ha intervjuat varenda en myra och inte bara var tionde, för att
ge lite exempel.
På gott och ont kan man få detta prövat. Det är alltid bra att veta exakt vad
som gäller och framförallt när det inte längre kan prövas, så att man vet hur
man ska driva projektet.
Den här framställningen handlar i huvudsak om miljökonsekvensbedömning av planer och strategier. Det är kanske är en dum fråga men jag skulle
gärna dela den till utskottet så att utskottet skulle titta på vad detta egentligen
har för verkliga konsekvenser för kommuner? Vilka planer som kommunerna
gör borde underställas MKB? Ändrar det något i och med detta? Jag har försökt leta upp svaret i framställningen, men jag har inte lyckats. När en kommun t.ex. gör en delgeneralplan, ska det göras en MKB för den planen under
vissa förutsättningar? Jag tycker att man borde titta på det i utskottet. I så fall
är det ju en stor bromsade faktor på exploateringen av mark på Åland, om vi
ska göra MKB varje gång man ska göra en delgeneralplan eller en detaljplan
som är lite större i omfattning. Det kan hända att det är en dum fråga och att
svaret är enkelt, men utskottet får gärna titta på det.
I övrigt är det här i stort sett bestämmelser som vi är tvungna att implementera. Generellt sett är hållbar utveckling en svår balansgång, att inte exportera miljön mera än vad den tål. Samtidigt är vi piskade att verka för att
Ålands BNP ökar, att vi har tillväxt för att ha råd med den välfärd som folk
vill att vi ska ha råd med. Det kommer sig ofta i uttryck i de här dokumenten.
Kan vi förverkliga det här projektet som har de här miljökonsekvenserna och
innebär de här ekonomiska tillväxtmöjligheterna? Man tror ofta att det här
bara handlar om själva miljökonsekvenserna. Men det handlar om att kunna
utläsa om det här projektet är hållbart. Kan vi förverkliga projektet på Åland
på ett hållbart sätt?
Till sist, återigen till mina privata erfarenheter, det allra viktigaste som
man som ansvarig får ut av en MKB är att man lär sig på vägen och kan anpassa sitt projekt. Man kan dels hitta åtgärder som gör det mycket mer skonsamt mot miljön och man måste dels ta tillvara den inlärningskurva som man
får när man gör MKB. Då motiverar det också att göra MKB och verkligen dra
nytta av den. En positiv bieffekt av att göra en MKB är att man inte bara kartlägger utan man ändrar sig också under tiden så att det blir bättre när man
får sakkunskap.
Jag kan tala länge om det här men jag är nöjd med detta. Tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Frågan när man som kommun eller verksamhetsutövare behöver ha ett beslut som ska föregås av en miljökonsekvensbedömning så finns uppräknat väldigt detaljerat i landskapsförordningen
från 2006:86. Där beskriver man när det behövs göras dels beslut eller
överväganden både för privata och offentliga. Vår lagstiftning har i två
fall gått lite längre än vad EU-direktivet kräver, det gäller uppförandet
av vindkraftverk som producerar mera än tre megawatt och när det gäller att bygga kraftledningar för mer än 45 kilovolt och längre än fem
kilometer. De här finns beskrivet.
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Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Är det korrekt uppfattat att rättsläget inte ändrar avseende
vilka projekt och nivå på projekt som ska avkrävas MKB? Man kommer
inte att ändra den här förordningen efter att den här lagen har trätt
ikraft, eller kommer nivåerna att justeras också i förordningen?
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Nej, något sådant har vi inte diskuterat i regeringen. Om
man tittar på t.ex. anläggningar för djurhållningar med mera än 85 000
broiler så hur ska vi översätta det till 10 000 kor? Det är klart att myndigheterna också måste ta i beaktande sådant. Förordningen kommer
inte att ändras. Men när det gäller de stora mjölkladugårdar så där krävs
det nog MKB. Där har man också själva tagit initiativ till att göra MKB.
Ltl Danne Sundman, replik

Jag tycker att det kan vara intressant om utskottet bekantar sig med införlivandet av direktiv 2001/42/EG, om bedömning av vissa planers och
programs miljöpåverkan. Det skulle vara bra att få det säkerställt hur
det här påverkar kommunernas planering, så att det inte blir större krav
på miljökonsekvensbedömningar när kommuner ska ta en detaljplan eller generalplan.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att remittera ärendet till socialoch miljöutskottet omfattas? Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Remiss
3

Begränsning av producentansvar
Landskapsregeringens lagförslag (LF 16/2011-2012)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Diskussion.
Ltl Carina Aaltonen

Fru talman! Det känns verkligen som en stor lättnad att äntligen få presentera den första delen i ett omfattande och systematiskt arbete som syftar till
att underlätta genomföra producentansvaret och då i synnerhet beträffande
förpackningar.
Genom den här ändringen i § 23 b i landskapslagen om renhållning där vi
begränsar producentansvaret till att enbart omfatta producenter med en omsättning över 1 miljoner euro så gör vi en stor insats för uppskattningsvis
cirka 850 små företag på Åland. Det långsiktiga målet är också att inom kort
få bort dubbla kostnader och dubbla administrationssystem utan att förändra
för miljön och föra på konsumenterna högre avgifter. Vi vill utveckla avfallshanteringen på Åland. Vår vision får gärna vara samma som man har i Avfall
Sverige där man säger att det inte ska finnas något avfall i framtiden.
Producentansvaret var en av de första frågorna som regeringen sade att vi
skulle lösa när vi tillträdde i höstas. Då hade hela situationen kring det här
eskalerat. Ni minns säkert MISES vitesföreläggande till småföretagare och
Ålands näringslivs anmälan av landskapsregeringen till EU-kommissionen.
När dessutom vår egen miljöbyrå började skicka ut brev till företagare där företagarna ombads redovisa på vilket sätt de tog sitt producentansvar i skär-
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gården då fanns det bara en sak att göra; att se över spelreglerna och se till att
alla spelare på planen når de mål som regeringen har ställt upp. Utan klara
och tydliga spelregler blir det kaos. Det måste också finnas en balans i regelsystemet så att det fungerar också i verkligheten.
Man kan med fog säga att spelreglerna inte har varit helt tydliga. Känslan i
höstas att hela havet stormar var ganska påtaglig.
Det var också uppenbart att förtroendet för landskapsregeringen var kört i
botten när vi tillträdde. Det första som vi fick ta tag i var att försöka återupprätta förtroendet mellan alla berörda. När sedan Ålands näringsliv, MISE,
kommunerna och vår egen miljöbyrån kände att nu menade den här regeringen allvar, att vi verkligen tänkte lyssna på dem och ta till oss det som de
upplevde som problematiskt och att vi skulle inleda det här förändringsarbetet på ett sätt som alla mer eller mindre kunde omfatta, då kom vi snabbt
vidare.
Min målsättning har hela tiden varit att se hur vi gemensamt ska kunna
lösa problemen kring producentansvaret och inte skicka runt ansvar till
andra och älta vad som har gått snett, vem som har gjort fel och andra historiska och inte så konstruktiva tillbakablickar. Och så blev det, vi tog ansvar
för att lösa problemen och för att finna en lösning. Vi insåg ju nog att det inte
skulle gå så snabbt att få till en helhetslösning. Därför var vi tvungna att dela
in de här åtgärderna i flera steg.
Vi inleder nu med att harmonisera vår egen lagstiftning med Finlands genom att lägga in samman nedre gräns för dem som omfattas av producentansvaret som man har i riket dvs. en omsättning på över 1 miljoner euro. Det är
det lagförslag som ni har på era bord idag.
Steg två är att godkänna en förordning som reglerar de företag som omfattas av producentansvaret, deras ansvar och skyldigheter.
Och steg tre är att ta fram en helt ny landskapslag om producentansvar, en
lag som beräknas vara klar till årsskiftet 2013 och som ska träda ikraft samtidigt som är rikets nya lag om utvidgat producentansvar, som träder ikraft den
1 maj 2014.
Vi har också inlett diskussioner med riket för att kunna överföra producentansvaret till dem från det här datumet.
Tanken är att Birkalands närings-, miljö- och trafikcentral ska ha hand om
det administrativa med insamling och redovisning av statistik samt att företagen som omfattas av producentansvaret anmäler sig till dem. PROANS ska
enligt mitt sätt att se det läggas ned. En hel del administration på landskapsregeringen kommer också att försvinna. Och för företagen försvinner de
dubbla kostnaderna för producentansvaret.
Förutom en överenskommelseförordning så kommer det också att krävas
att man i rikslagstiftningen gör ändringar för att infoga Åland som område
där producentansvaret ska gälla. Idag är Åland betraktat som ett eget avfallsland i och med att vi har självstyrelse och därmed också har egen lagstiftningsrätt på det här området. Därför är vi en del av det finska handelsområdet men alltså inte med beträffande producentansvaret. Det är detta som
skapar dubbla kostnader i och med att en del företag som importerar varor
till Åland redan har betalat en avgift till PYR. Sedan ska de också betala till
PROANS.
Vad är då producentansvar? Ja, enligt vår lag är definitionen producent;
den som tillverkar eller yrkesmässigt importerar produkter eller som yrkes647

mässigt för in och förmedlar en produkt i landskapet. Med producentansvar
avses en producents ansvar för åtgärder och kostnader att ordna återanvändning, återvinning och annan avfallshantering av produkter som en producent
släppt ut på marknaden inräknat kostnaderna för detta.
Tanken från EU med producentansvaret är att det här ska fungera som ett
styrmedel för att uppnå miljömålen. Eftersom kostnaderna nu hamnar på
producenterna så ska det här driva företagen att ta fram mera resurssnåla
produkter som är lätta att återvinna och som inte innehåller miljöfarliga ämnen.
Producentansvaret har på vissa ställen bidragit till en ökad återvinning och
medvetenhet om avfallshanteringen.
Jag vill också i detta sammanhang säga att vi har producentansvar inom
många andra områden också, och de fungerar ganska bra i dagsläget, men
även inom dessa områden skulle en överenskommelseförordning behövas.
Det skulle det minska en hel del administration för landskapsregeringen där
vi nu sitter och bokför årliga rapporteringar från företag och för in dem i fem
olika register. Sedan ska all denna information rapporteras från landskapsregeringen till riket för att sedan Finland, som medlemsstat, ska skicka sin nationella rapportering, inklusive Åland, till EU. Det här krävs enligt EU för att
man ska ha aktuell och tillgänglig information om mängden återvunnet
material inom bland annat områden som batterier, skrotbilar, el-skrot, däck
och retursystem för dryckesförpackningar. Mycket fungerar idag genom frivillig basis, men bäst vore det om vi kan ha en överenskommelseförordning
där de rikets producentsammanslutningar åläggs att också ha ansvar för producentansvaret också på Åland.
Producentansvaret för förpackningar har utvecklats succesivt sedan slutet
av 90-talet. I början var det fokus på återvinningsmålen och rapporteringsplikten på förpackarna. Hela tiden har konsumenterna haft rätt att lämna
tillbaka förpackningar till förpackare, senare producenter.
När sedan begreppet producentansvar infördes i renhållningslagen skulle
producenter ansvara för åtgärder och kostnader att ordna avfallshanteringen
av produkter som producenterna släppt ut på marknaden. Dessutom skulle
producenten eller producentsammanslutningen anmäla sig till producentregistret.
Ett uttryckligt producentansvar för förpackningar infördes i renhållningslagen 2006. Genom den ändringen blev producenternas ansvar mycket tydligare. De var inte bara skyldiga att ta emot förpackningsavfallet som konsumenterna kom till dem med utan producenterna fick en skyldighet att organisera insamlingen, transporten, återvinningen, bortskaffandet och annan avfallshantering av de förpackningar som de släppt ut på den åländska marknaden och det är här som tidigare regeringar inte har lyckats fullt ut. Tidigare
miljöminister Katrin Sjögren försökte år 2008locka med morot och piska.
Moroten var ett ekonomiskt stöd från landskapet till bildandet av en producentsammanslutning och piskan skulle bli en skärpt påföljd för de producenter som bröt mot lagen. Av påföljderna blev det inte något. Det motsatte sig
den dåvarande näringsministern Mattsson. Och sedan trappades motsättningarna upp för att eskalera hösten 2011.
I och med det här lagförslaget ser vi framåt. Det viktiga datumet är 1 maj
2014. Men fram till dess ska vi jobba konstruktivt och sakligt i samverkan
med de som berörda. Från landskapsregeringens sida ska vi, förutom att få
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lagstiftning och överenskommelseförordningar på plats, jobba med EU:s insamlingsmål och med att få in rapportering från kommunerna om hur stora
mängder avfall inom respektive fraktion som samlas in.
Vi ska också fortsätta att informera om EU:s avfallstrappa, som har fem
viktiga steg: 1) Minimera, förhindra att avfall uppstår 2) Återanvända 3)
Återvinna. 4) Energiutvinna 5) Deponera.
Ekonomiskt då? Hur blir det nu? I och med att producentansvaret inte
fungerar i dagsläget och att endast ett litet antal företag är anslutna till PROANS så tar redan idag kommunerna och kommuninvånarna ett stort ekonomiskt ansvar. Jag förutsätter att kommunerna och kommunförbundet MISE
ska göra allt vad som står i deras makt för att få ner kostnaderna för insamling, omhändertagande och bortforsling för på så sätt minska hushållens
kostnader för avfallshanteringen.
Miljömässigt då? Ja, detta lagförslag bedöms inte att ha några negativa
konsekvenser för miljön. Vi har en väldigt hög återvinningsgrad på Åland
idag och det är lätt – åtminstone i centralkommunerna – att sortera sitt avfall.
Och en annan sak: Det är inte okej att bränna sitt avfall i en tunna på gården. Det hör inte till den moderna människans verksamheter.
Jag vill avsluta med att skänka en stor bukett av vårens första blåsippor till
alla företagare, alla ålänningar, alla kommuner som tar sitt ansvar, tillhandahåller bra system så att det går lätt att sortera sitt avfall och det finns också
många som tar det ekonomiska ansvaret. Vi är fantastiskt bra på att återanvända och återvinna men vi kan bli ännu bättre.
Jag och regeringen är stolta över att vi har så många eldsjälar som vill arbeta för en välfungerande avfallshantering på Åland men även här finns utrymme för mer samarbete och samsyn i framtiden. Tack, herr talman.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Målen är vi säkert alla överens om, medlen fick vi nu höra
av ministern.
Gränsen på en miljon för producentansvar, över 1 miljonproducenten, under 1 miljon-kommunen. Kan jag utgå ifrån att kommunerna är med på det här? Kan vi vara säkrar på att den här gränsen
på en miljon inte är diskriminerande? Vi har nämligen ett diskrimineringsförbud i all lagstiftning. När man sätter en gräns på det här sättet
så är det upp till gränsen noll och över gränsen 100 procent. Jag utgår
ifrån att beredningen också har tänkt på detta.
Minister Carina Aaltonen, replik

Beträffande gränsen en miljon euro så gör vi det här för att harmonisera
vår lagstiftning till den lagstiftning som man kommer att införa i riket
den 1 maj 2014 och där har man gått inför en gräns på en miljon. Det är
naturligtvis möjligt för företag och producenter att vara med även om
man har lägre omsättning, om man vill göra det av miljöskäl. Men vi har
satt den här gränsen på en miljon för att det sedan ska vara lättare att
harmonisera vår lagsstiftning med rikets.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Jag kan då utgå från att kommunerna är med på det här
eftersom ministern förbigick den delen med tystnad.
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Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, inte bara kommunerna är med på det. Vi har fått väldigt positiva svar
på remissen både från Ålands näringsliv, kommunförbundet MISE och
från kommunerna. Det är fantastiskt att vi har fått så många som är med
på den här förändringen och vill se en utveckling, vilket jag är oerhört
tacksam över.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Ja, det var ris till förra landskapsregeringen och speciellt till mig
som förra miljöansvariga.
Faktum är att förtydliganden i avfallslagstiftningen om producentansvaret
trädde i kraft 2006, med centern, moderaterna och socialdemokraterna i regeringen.
Det har varit en svår process. Jag tror att det fortsättningsvis, även fast vi
tar steg framåt, kommer att bli en svår process att få alla bitar att fall på plats.
På ena sidan har vi näringslivet och på andra har vi kommunerna och skattebetalarna.
Jag ska ändå problematisera lite. Producentansvar är ett sinnrikt grepp
som, när det fungerar, gör Europa, Norden och Åland mera hållbart. Grundtanken är att motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och som inte innehåller miljöfarliga ämnen.
På Åland har vi varit väldigt duktiga och vi borde utvidga vårt producentansvar till först däck- och returpapper men speciellt till de ämnen som, när de
blir avfall, riskerar att bli farligt avfall, t.ex. måleriavfall, bekämpningsmedel,
organiska lösningsmedel och läkemedel.
Som alla är mycket väl medvetna om fungerar producentansvaret inte tillfredsställande på Åland, eller egentligen fungerar det. Vi har väldigt höga insamlingstal och ålänningarna har hittills varit väldigt duktiga på att källsortera. Med det är systemet som man inte tycker att är bra uppbyggt.
Liberalerna anser att varje steg som tas för att förenkla, avbyråkratisera,
inte göra dubbelarbete är välkommet. Välkommet är också åtgärder som
stärker miljöarbete och där är avfallshanteringen är allt miljöarbetes ursprung.
Liberalerna stöder och har arbetat för att harmonisera den åländska avfallslagen med den nya rikslagen. Men det är inte heller helt enkelt. Vi vet
också att vi på Åland importerar en hel del produkter från Sverige och kontinenten. Den importen ökar.
När man diskuterar med riksmyndigheterna och näringslivsorganisationerna där så blir frågan om finländska producenter frivilligt tar på sig ansvaret
för andra länders konsumentförpackningar?
Vi vet också att taxfree-handeln är oreglerad och genererar stora mängder
förpackningar.
Att få till stånd ett fungerande producentansvar, speciellt för förpackningar, är en typisk politisk pest- eller kolerafråga. På ena sidan står näringslivet
som sliter med små marginaler, pappersarbete och administrationskostnader
samt mördande konkurrens. På andra sidan står skattebetalarna, kommunerna som vill ha en fungerande, flexibel, miljövänlig avfallshantering till
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rimliga kostnader där en viktig del är att producenterna tar sitt producentansvar.
Relevanta frågeställningar till lagförslaget som vi gärna vill att utskottet tittar lite närmar på är: För det första, vad innebär det att ta bort producentansvaret för små producenter? Vi vet att det är rimligt att göra förändringar, 20
procent av företag i främst livsmedelsbranschen genererar 80 procent av förpackningarna.
Rikslagstiftningen går väl ut på att de större aktörerna tar ett helhetsansvar, alltså också blir ansvariga för de små producenternas konsumentförpackningar. Här är det inte heller riktig svart eller vitt. Det vet alla lagtingsledamöter som någon gång har köpt en pizza, tänk vad det genererar avfall,
förpackningen som pizzan levereras i. Eller om man har köpt en dator eller en
TV så är det mycket förpackningar och en stor avfallsmängd som genereras.
Nu överförs tydligt ansvaret för de små producenternas förpackningar på
kommunerna, på skattebetalarna. Kommunerna och skattebetalarna kommer
alltid att ansvara över en del av förpackningarna. Det handlar om förpackningar från privatimport och näthandel exempelvis. Vad beräknas kostnaderna bli för kommunerna och vad får det här för verkningar i framtiden?
Slutligen, i den sista meningen vill vi ha ett förtydligande. Vad innebär
meningen: ”Alla producenter ska underlätta att förpackningsavfallet återanvänds eller återvinns så långt som möjligt.” Riskerar det här att bli en död
mening?
Jag ska vara mer generös än miljöminister Aaltonen. Jag önskar från djupet av mitt hjärta varmt lycka till, för det här är en mycket komplicerad och
svår fråga. Tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Nej, ltl Sjögren, ta inte mitt anförande som svidande kritik.
Det var väl mera en beskrivning över hur läget var under den förra mandatperioden. Däremot fick ltl Sjögren till stånd en producentsammanslutning, Proans. Tyvärr hamnade den inte på rätt instans, på företagen,
utan det var kommunförbundet MISE som tog det ansvaret.
Det stämmer att de stora företagen får ta ett större ansvar också för
de mindre företagens producentansvar eftersom de faller bort. Men det
gör de ju redan idag, precis som ltl Sjögren nämnde i sitt anförande. Det
är de stora företagen som redan idag står för den största delen av både
avfallet och ansvaret.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Att harmonisera den åländska lagstiftningen med rikslagstiftningen är ett väldigt smart sätt att komma vidare. Det var en lösning
som jag också förfäktade. Rent praktiskt har inte rikslagstiftningen varit
färdig förrän nu. Där önskar jag också landskapsregeringen lycka till.
Det handlar lite om självstyrelsepolitik. Åland har varit ett eget ”sopland” och det har man värnat om väldigt mycket, men där har man tydligen kommit längre än vad förra landskapsregeringen gjorde.
Att minska byråkratin och att inte behöva anmäla sig till två ställen;
till landskapsregeringen och till miljöcentralen, är ett välkommet steg.
Tankegången var hela tiden att alla skulle vara med och ta sitt producentansvar och att vi skulle ha ett sopsystem på hela Åland.
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Minister Carina Aaltonen, replik

Visst är timingen ganska optimal just nu i och med att man i Finland går
över till det system som Åland har haft sedan 2006. Fram till år 2014
har man ett partiellt producentansvar, dvs. att kommunerna står för insamlingen, det som är dyrt, och sedan står producenterna för omhändertagandet av avfall. Det kan i bästa fall också ge intäkter. Nu frångår
man det partiella producentansvaret. Det passar oss väldigt bra i tiden
att kunna minska på byråkratin och på kostnaderna och att få ihop det
och bli en del av ett större område. Det tror jag att alla vinner på.
Jag tackar för stödet.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är rätt väg att gå men samtidigt finns det bekymmer. Vi vet
att åländska företag ökar sin import från Sverige och kontinenten. Är det
då rimligt att tro att hela lösningen är att fastländska bolag ska ta över
det ansvaret från ålänningarna? Det kanske man lyckas ro i hamn och
det hoppas jag, men jag lyfter ett varningens finger där.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Det var värdefulla synpunkter från ltl Sjögren. Inledningsvis var det en sak som jag gärna vill ha ett förtydligande på. Det var
i samband med analysen att sorteringsgraden och återvinningsgraden är
väldigt hög på Åland och allt det är bra. Men sedan är systemet inte bra,
enligt ltl Sjögren. Jag är väldigt intresserad av att veta vad i systemet enligt ltl Sjögren som är det stora problemet?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag sade att ålänningarna är väldigt duktiga på att källsortera
och det är något som vi måste bevaka och värna om. I och med att avfallshanteringen splittras upp nu så ser jag faror med det.
Kritiken mot systemet gäller producentansvaret. Sedan finns det annan kritik men jag håller mig till producentansvaret. Kommunerna har
inte varit nöjda, skattebetalarna har inte varit nöjda och näringslivet har
definitivt inte heller varit nöjda. Det var det som jag menade som ett förtydligande.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag vet inte om det finns något mått på kommunmedlemmarnas och
kommunernas missnöje med det nuvarande systemet för producentansvaret. Jag har mest hört näringslivets missnöje. Man hävdar att det
finns dubbla avgifter. Det finns enstaka parter som har intresse av ett
annat system och som ivrigt debatterar i medierna. Men finns det, enligt
ltl Sjögren, ett dokumenterat missnöje bland de åländska konsumenterna över det här?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Inte mera dokumenterat annat än när man pratar om avfallsfrågor med människor, vilket man gör ganska ofta, så den vanliga ålänningen konstaterar att mycket av soporna och källsorteringen, åtta-
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packssystemet, är förpackningar. De betalar man ju mycket för det och
det borde producenterna stå för. Tanken var ju att antingen skulle producenterna ha egna insamlingssystem eller så skulle man ingå i det
kommunala systemet. Det bästa skulle vara att få till stånd ett samarbete
mellan producenterna för förpackningarna och kommunerna för att ha
ett enda system. Det är miljömässigt smart och det är också ekonomiskt
smart.
Men när det gäller producentansvaret för förpackningar så har det varit ett enormt motstånd.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Det är precis som minister Aaltonen sade i sin presentation, det
har varit mycket kritik runt politikområdet. Jag tycker att det är positivt att
man ifrån landskapsregeringen har tagit kritiken till sig. Jag förstod att det
var någon sorts trestegsraket som vi kunde förvänta oss, varav det här är det
första steget. Den det andra steget skulle vara att få bort de dubbla kostnaderna och det är bra.
Det tredje steget vill jag förbehålla mig att säga något om först när vi har
diskuterat det ordentligt i social- och miljöutskottet. Det är ju de facto vår behörighet. Om det är Birkaland som ska sköta det åt oss så är det nog ett fattigdomsbevis om vi inte klarar av att sköta det själva hemma på Åland. Det är
också ett väldigt stort fattigdomsbevis, när vi försöker argumentera för att vi
ska ha utökad behörighet, om vi inte kan få ordning på en sådan här är enkel
sak i grund och botten. Det tredje steget i den här trestegsraketen ber jag att
få återkomma till senare.
Om vi tittar på det här förslaget som vi har på bordet så är den stora ändringen att företag som har en omsättning på mindre än 1 miljon skulle slippa
producentansvaret. Det sägs så här; ”en omsättningsrelaterad gräns anses
ändamålsenlig bl.a. av konkurrensneutralitetsskäl”. Men är det verkligen
så? Det innebär ju, i den mån man i regeringsbänken hör vad jag säger, att
om man har 980 000 euro i omsättning så då är man helt utanför det här systemet. Men har man 1010 000 euro i omsättning så då är man med och får
bära kostnaderna som det innebär. Jag undrar faktiskt om man kan beskriva
det som konkurrensneutralt? Jag är ganska tveksam till det. Jag har igen
samman dubier som ltl Gunnar Jansson, är det här förenligt med likhet inför
lagen?
Jag ska inte bli så långrandig i och med att jag får möjligheter att fördjupa
mig i det här ärendet i utskottet.
Jag noterade att minister Aaltonen sade att det här harmoniserar med finans lagstiftning. Jag är tveksam till om det är så. Om talmannen ursäktar
mig så skulle jag behöva gå till bänken och hämta ett papper. Jag har en jämförelse på lagstiftningen i Finland, Sverige och här på Åland.
Tittar vi på den åländska lagen så föreslår man att det ska lyda; ”producentansvaret tillämpas inte på producenter vars omsättning understiger 1 miljoner euro. Alla producenter ska underlätta att förpackningsavfallet återanvänds eller återvinns så långt som möjligt”. Då är definitionen av producent ganska viktig. I 3 § i vår renhållningslag definieras producent så här:
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"Den som tillverkar eller yrkesmässigt importerar eller som yrkesmässigt
för in och förmedlar en produkt i landskapet".
I avfallslagen i Finland definierar man producenter så här: ”Den som yrkesmässigt förpackar produkter eller den som yrkesmässigt importerar
förpackade produkter ".
I lagstiftningen i Sverige sägs det så här i 2 §: ”Med producent avses i
denna förordning den som yrkesmässigt tillverkar, säljer eller till Sverige
för in en förpackning eller vara som är innesluten i en förpackning”.
När minister Aaltonen säger att det här harmoniserar med lagstiftningen i
Finland så menar jag att det gör den nog inte, för där sägs det ingenting om
när man förmedlar, dvs. säljer en vara i landskapet. Skulle det stå så här i tillägget; ”producentansvaret tillämpas inte på förpackningsproducenter” då
skulle det vara likartat. Men så står det inte i det förslaget som landskapsregeringen har lagt. Det innebär att alla företagare som har i miljon eller 1 euro
över 1 miljon så faller in i det här systemet.
Det här ska vi förstås titta speciellt på i utskottet. Jag undrar om man inte
lite har misslyckats i de goda ambitioner som jag ändå uppfattar att man ifrån
regeringen har. Det här leder till att det blir dubbel avgift för de företagare på
Åland som har en omsättning över 1 miljon. Tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Beträffande harmoniseringen, att den ska stämma överens
med rikets lagstiftning, så gäller det först från 1 maj 2014. Fram tills vi
har överenskommelseförordningar gjorda så betraktas Åland som ett
eget avfallsland, precis som även ltl Katrin Sjögren sade. Vi måste också
ta ansvar för det som importeras till landskapet och som går över
skattegränsen. Det är skillnaden.
Först när vi har det tredje steget gjort, när vi har fått överenskommelseförordningar gjorda och när Birkalands närings-, miljö- och trafikcentral kan börja sköta administrationen, det är då vi kan få bort de dubbla
kostnaderna för företag som tjänar över 1 miljoner euro. Från och med
när den här lagstiftningen träder ikraft så kommer företag som har en
omsättning under 1 miljon att befrias.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det sistnämnda är helt riktigt. Det är ju givetvis positivt. I presentationen sades att det kanske rör 800-900 företag så det är många som berörs.
Ministern sade att det här harmoniserar med Finlands lagstiftning
men i Finlands lagstiftning faller de som förpackar produkter eller de
som yrkesmässigt importerar förpackade produkter inom det här ansvarsområdet. Medan man i den åländska lagstiftningen också har tillägget den som förmedlar dvs. alla som säljer varor.
Det åländska näringslivet är uppbyggt på ett sådant sätt att vi importerar många, många varor hit. Det är den biten som åtminstone jag hoppas att vi kan titta ordentligt på i utskottet, om man inte kunde justera
det där.
Minister Carina Aaltonen, replik

Det kanske också skulle vara bra om ltl Eriksson kunde klargöra vem
som i så fall skulle ta det ekonomiska ansvaret för de produkterna? Vill
ltl Eriksson att hushållen ska ta hand om det som importeras? Min av-
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sikt är i alla fall att se till att fördela kostnaderna. Så länge som vi har
vår egen lagstiftningsbehörighet på det här området kvar, och vi inte har
gjort en överenskommelseförordning, så är det de större företagen som
importerar som ska vara med och betala för förpackningarna.
Ltl Anders Eriksson, replik

Notera att jag inledningsvis sade att jag vill vara väldigt hovsam i mitt
anförande i och med att man kanske kan skjuta sig i foten när man i utskottet börjar titta mera på hur det här hänger ihop. Jag är tveksam till
att det här harmoniserar, som ministern säger. Begreppet ”förmedla”
finns inte med i den finska lagstiftningen. Jag brukar inte stå och ropa
om hur det är i den finska lagstiftningen och att vi ska ha likadant. Jag
ville bara säga att det inte förefaller att stämma.
Sedan frågan vem som då ska betala, notera om jag har förstått det
här förslaget rätt, när det gäller företag som har under 1 miljon i omsättning så är det synbarligen kommunerna som ska stå för kostnaderna. Det kanske också kan vara ett alternativ när det gäller de övriga.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter

Tack, herr talman! Det här är ett svårt ärende. Som ny lagtingsledamot och
politiker så är det ett ofantligt område att läsa sig in på. Det är också ett jätteviktigt område att alla politiker kan. För det har konsekvenser både för miljön, det handlar om pengar och det handlar också om kultur.
Vad är producentansvar? Ja, det är ett regelverk som har tillkommit för att
skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden. Det är viktiga ord.
Framtidsbilden är alltså ett kretsloppsanpassat samhälle där det mesta av det
som beaktas som avfall kommer till nytta som någon form av ny resurs. Miljöansvaret ligger på den som producerar en vara. Producenterna ska vara
skyldiga att ta hand om varorna även efter att konsumenterna har använt varorna. Men även konsumenterna har ett ansvar. Vi måste också inse att sopor
kostar.
Det handlar om miljön. Varför kan jag inte föra en soffa tillbaka till butiken
när jag köper en ny? Vem ska ta hand om min gamla soffa? Det är ett av våra
största problem på Åland. Vi måste ges möjligheter att återvinna och framförallt måste företagen ges möjligheter att skapa sådana produkter som kan
återvinnas och bli bättre.
Vi har också hört här under debatten att vi på Åland har en stor sorteringsgrad. Men här måste vi också kunna bli bättre för att kunna uppnå de kommande miljömålen kring EU. Ju bättre vi blir desto mindre mängd brännbart
avfall har vi och desto färre utkörningar har vi. Det handlar också framförallt
om pengar. Här har vi alla åsikter om hur saker och ting ska skötas för att det
berör ju vår egen plånbok och oss personligen.
I Saltvik har vi skött det här genom skatterna, i Mariehamn sköter vi det
via MISE, men sist och slutligen är det alltid konsumenterna som hamnar på
räkningen.
Det handlar också om kultur. Vi måste ändra vårt sätt att tänka. Det handlar om vanor. Som ministern avslutade sitt tal med så kan vi inte bara bränna
soporna på gården längre och när vi köper TV-apparater och annat så kastar
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vi det i en stor brasa. Vi måste också ta ett ansvar. Det ska inte bara vara de
som bor i städerna, som inte har möjlighet att bränna, som ska sitta med en
stor kostnad. Idag har vi också ett orättvist system på Åland. Hushållen betalar en stor del av producenternas kostnader. Jag har fått uppgifter om att vi
de facto betalar nästan 80 procent av producenternas kostnader.
Därför ser jag med glädje på det här lagförslaget. Det befriar företagarna
som har en omsättning under 1 miljon från ett ansvar. Det betyder ungefär
850 små företagare. Till exemplen kan jag inte längre föra tillbaka den lilla
plastburken till en honungsfabrikör och kräva att de ska ta hand om den utan
det måste jag stå för. Byråkratin och att vi ska göra det lättare för näringslivet
har debatterats mycket bl.a. från Ålands Framtid. Nu gör vi det lättare för näringslivet.
Jag anser som socialdemokrat att det här är ett bra lagförslag och ett första
steg i rätt riktning. Tack.
Talmannen
Begärs ytterligare ordet?
Ltl Gunnar Jansson

Herr talman! Jag kommer bara med två korta lagtekniska kommentarer som
jag ber att utskottet beaktar. Båda finns självfallet i 23b §.
Jag förmodar att man med omsättning avser under någon tidsrymd, omsättning per år sannolikt, i nästsista meningen. Utskottet bör ta en titt på det
här. Det är viktigt att lagtexten tydligt säger vad den menar.
Den sista meningen är lite mera problematisk, som kollegan Katrin Sjögren nämnde. Lagar är ju normer. Men i lagstiftningen talar man om tillämpliga normer och om programmatiska objektiv, programmatiska önskemål och
inriktning på lagstiftningen. De programmatiska inriktningarna brukar förekomma i början av en lag, så är det också i renhållningslagen som är föremål
för ändring. Där finns målsättningarna, vart lagen syftar.
I 5 § eller 6 § kunde troligen vara en lämpligare plats om man överhuvudtaget vill ha en sådan här bestämmelse på lagnivå. Sista meningen säger något om ett önskvärt beteende, det är mera ett önskemål än en norm. Jag ber
också utskottet att titta lite närmare på om vi verkligen i vår landskapslagstiftning ska ta in den här typen av normer i en normerande paragraf, dvs.
först begränsar man producentansvaret enligt paragrafen och sedan säger
man ändå hur alla producenter förväntas uppträda. Om utskottet tycker att
en sådan här mening ska vara med så är det upp till utskottet att tycka det.
Men jag ber utskottet att fundera på dess rätta plats i lagen. Då kan man naturligtvis invända och undra om man får öppna paragrafer som inte är öppnade? Det är också något som utskottet är kompetent att avgöra. Tack.
Ltl Barbro Sundback

Tack, fru talman! Jag, som många andra här, hoppas att den här frågan får en
nystart och att vi får en konstruktiv utveckling inom det här området. Jag har
några reflexioner.
Det som ltl Kemetter sade, hur man än ser på detta så är det alltid konsumenten som betalar kostnaderna för avfallet. Det som är intressant är vem
som ska ansvara för frågan så att producentavfallet blir omhändertaget och
skött. Om det läggs på producenterna, där det ska ligga, så har ju också konsumenten en möjlighet att träffa sådana val så att man kan minimera det
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producentavfall som man måste ta hand om. Vem som ansvarar och sköter
om hanteringen av avfallet är en viktig fråga. Konsumenten kommer alltid i
någon form att få betala det, det är alldeles klart.
Det system vi tillsvidare har, att kommunen arrangerar insamlingen, återvinningen eller återanvändningen, det får vi leva med tills vi får en annan
sorts lagstiftning som kräver att producenterna tar ett större ansvar.
Det har nu förekommit alla möjliga förslag i den mediala debatten om hur
detta skulle kunna lösas, men de låter sig nog inte förverkligas så här helt lösryckt ur sitt sammanhang. Någon måste ha ett övergripande ansvar för hela
avfallshanteringen. Det svåra är hur man ordnar de här systemen, precis som
ltl Sjögren sade. Det tillkommer vissa särskilda svårigheter på Åland. På
Åland finns inte producenter som intresserade av råvaran som kan återvinnas. Vi måste ta det som ett avfallsproblem och inte som något som vi får tillbaka, utan avfallet måste skickas till dem som är intresserade, t.ex. de som
gör papper, glas och flaskor. Sådana aktörer finns inte på Åland.
Därför har vi byggt vårt avfallssystem så att vi ska sortera bort så mycket
som möjligt av det som måste slut deponeras. För allting ska skickas bort. Ju
mindre avfall, som inte är värt något, skickas bort, så desto bättre för de
åländska konsumenterna.
Nästa steg borde vara att samhället, via ÅPAB, får möjlighet att skapa en
lagrings- och omlastningsplats på Ödanböle. Nu har vi ett starkt privat monopol inom den här branschen. Det betyder också att konsumenterna nu fortsättningsvis betalar för höga avgifter.
Åland är i en väldigt speciell situation när det gäller avfallshanteringen.
Hittills har vi gjort mycket ambitiösa satsningar och det har kostat konsumenterna en hel del. Många har inte acceptera det här, utan de har mer eller
mindre tvingat sina kommuner att gå ut ur MISE för att slippa ett fastighetsnära upphämtningssystem. Dessutom har man gått in med kommunal
finansiering medan MISE har sysslat med avgiftsfinansiering.
Summa summarum så är utvecklingen vad gäller hushållssoporna väldigt
positiv. Det är viktigt att fortsätta på den här utvecklingen och inte göra några
drastiska beslut där man inte vet vad det leder till. Men om vi har ett system
där vi kan skicka bort så mycket avfall som möjligt, så få gånger som möjligt
och få betalt för det, så desto bättre blir det för konsumenterna. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Det som lite försvårar producentansvaret när det gäller förpackningar är
att det hittills har varit ganska lite business i det. Vi har fastländska producentorganisationer som kommer till Åland och tar hand om elektronik och däck. Men förpackningarna är i ett lite svårare läge. Faktum är
att direktivet är så flexibelt att till exempel ÅCA kan uppfylla sitt producentansvar för förpackningar genom att ställa en container på ÅCAgården, då har man uppfyllt sitt producentansvar för förpackningar. Det
här med förpackningar är knepigt.
Jag önskar majoriteten lycka till.
Ltl Barbro Sundback, replik

Javisst är det så, därför är det just så viktigt att förenhetliga uppsamlingssystemet så att man får sådana mängder att de innebär ett visst
ekonomiskt värde. Det som har skett med MISE är tråkigt. Alla de som
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har varit med och krävt utträde har inte tänkt tillräckligt långt. För det
blir ännu svårare att bli av med soporna från de små kommunerna. Det
blir dyrt. En organisation hade varit det bästa. Jag hoppas att de som är
kvar i MISE tar sitt ansvar. Då kanske vi så småningom kan uppvisa system som är så pass effektivt att vi lockar tillbaka de kommuner som har
gått ur MISE.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! På det viset är det. Jag försökte driva att vi skulle ha ett avfallssystem och att kommunerna och producenterna skulle samarbeta. Att
bygga upp dubbla system är dåligt för miljön och det är dåligt för ekonomin. Så har man till exempel gjort i Tyskland och det har inte alls varit bra. Alla producenter tar sitt eget ansvar och har tio olika system.
För övrigt delar jag också ltl Sundbacks uppfattning om att vi borde
försöka samordna avfallshanteringen på Åland. Vi borde ha ett system
och vi borde absolut ha möjligheter att lagra och bala. Det skulle få ned
kostnaderna radikalt när det gäller avfallshanteringen på Åland.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det har hela tiden åtminstone varit mitt partis mål och i den riktningen har vi arbetat. Det är trevligt att höra att liberalerna nu också är
med på den linjen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen avslutad. Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Remiss
4

Växtskyddsmedel
Landskapsregeringens lagförslag (LF 17/2011-2012)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Minister Fredrik Karlström

Fru talman! Landskapsregeringen förslår att lagtinget antar en landskapslag
om tillämpning om växtskyddsmedel. Den här lagen är en anpassning till de
nya EU-bestämmelserna och landskapsregeringen har konstaterat att smidigast är att likforma vår lag med rikets lagstiftning.
Det här lagförslaget innehåller inte så mycket politik utan är en lag om att
Finlands växtskyddsmedelslag ska tillämpas i landskapet och att alla förvaltningsuppgifter som enligt den lagen ankommer riksmyndigheterna ska dessa
skötas av landskapsregeringen.
Lagen om växtskyddsmedel är således en blankettlag och till största del en
anpassning för att göra EU till lags igen. Jag tänkte kort gå igenom de viktigaste paragraferna i lagen.
§ 5, språkkravet stipulerar att alla anvisningar, anteckningar och relevant
information för att sälja, hantera och använda växtskyddsmedel ska vara på
svenska.
§ 6, alla växtskyddsmedel som är godkända att användas på Åland ska finnas i ett elektroniskt register. I landskapet finns inte de förvaltningsmässiga
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resurser att upprätthålla den administration och bedriva den laboratorieverksamhet som är nödvändig för att det ska vara möjligt att ta ställning till om
ett växtskyddsmedel ska godkännas eller inte. Därför är det mest ändamålsenligt att använda sig av de register över godkända växtskyddsmedel som används i riket. Däremot finns det dock resurser för att hålla ett eget register
över alla utbildningssamordnare/examinatörer/testare av utrustning och
personer med avlagd examen inom området ska även finnas registrerade.
§ 13 är den paragraf som det eventuellt kan finnas lite för utskottet att fundera kring. Här ges landskapsregeringen fullmakt att i landskapsförordning
utfärda begränsningar som begränsar tidpunkten för besprutning, hur stort
avstånd ska vara till bebyggelse samt vilka vindförhållanden som ska råda.
Det här görs eftersom det är endast i den här lagen som det är möjligt för
landskapsregeringen att begränsa besprutning av växtskydd för personer som
inte är registrerade jordbrukare. Som jordbrukare har man skyldighet att
iaktta krav på god jordbrukshävd, det har man inte som vanlig markägare
utan då har man skyldighet att anpassa sig efter den här lagen samt bruksanvisningen för bekämpningsmedlet. Det var egentligen de största paragraferna
i den här lagen.
Som ni har läst så görs även en förändring i vattenlagen för landskapet
Åland. Den förändring som införs där gäller definitioner om vad som är en
rännil, ett dike, större utfallsdike och vattendrag, samt en komplettering med
en ny § 19b om grundvattenområden. I princip införs samma definitioner
som i riket dock anpassade till våra förhållanden i landskapet. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Först en kuriositet, det är ganska intressant hur man först pratar om växtgifter, sedan om bekämpningsmedel och nu om växtskyddsmedel.
Jag funderar om näringsministern och näringsavdelningen alls har
diskuterat producentansvar för bekämpningsmedel? Det blir inte direkt
i den här blankettlagen, men det tangerar ändå den. Har ni även diskuterat det faktum att ha ett eget register på Åland, att vi skulle få någon
uppfattning om hur mycket växtskyddsbekämpningsmedel som importeras, säljs och används på Åland? Det skulle vara väldigt relevanta miljöfrågor.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Det var en bra fråga. Jag kan ärligt säga att den tanken har
jag inte diskuterat med näringsavdelningen.
Däremot har den som säljer produkter en skyldighet att ta till vara det
som inte används och man har ett ansvar som försäljare.
Utskottet kan titta lite på det, särskilt med beaktandet av förra lagförslaget som behandlades. Men jag har inte diskuterat det med näringsavdelningen.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag tycker att det skulle vara väldigt viktigt att näringsministern bevakar den här frågan, även om man tänker på att man ska revidera hela avfallslagen. Det skulle vara väldigt bra att vi skulle få producentansvar för växtskyddsmedel och att vi också skulle ha ett eget
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åländskt register, så att vi skulle ha en uppfattning om hur mycket växtskyddsmedel som används och säljs på Åland, det har vi inte.
Minister Fredrik Karlström, replik

Jag tar till mig det. Jag ska även fokusera på sådana viktiga frågor framöver, det lovar jag ltl Katrin Sjögren.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Wille Valve, replik

Tack för det anförandet näringsministern. Jag gläder mig särskilt på
biodlarnas vägnar med tanke på det som står i 13 §, om att landskapet
har möjlighet att införa speciella restriktioner vad gäller tidpunkten för
besprutningen. Jag ser också andra saker i lagen som är bra, bl.a. ömsesidigt godkännande av växtskyddsmedel som har använts i andra EUländer och som kan användas t.ex. i Finland, sådana medel som inte
skadar bin.
Minister Fredrik Karlström, replik

Talman! Den här lagen gick ut på remiss. Biodlarföreningen uttalade sig
om det här behovet som de ansåg vara väldigt stort och det har lagberedning tagit till sig och även landskapsregeringen och sålunda infört
den begränsningen för den som vill använda växtskyddsmedel. Landskapsregeringen har möjlighet att gå in och begränsa just med tanke på
om det finns bisamhällen eller om vindriktningen går en viss väg. Det
står i lagen att landskapsregeringen kan, så vid behov kan landskapsregeringen ta till det här maktmedlet och begränsa.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! I förra veckan debatterade vi en annan blankettlagframställning, om privat socialservice, och framförallt tekniken om att
ha avvikelser eller hänvisningar i tabellform i 3 §. Nu har man egentligen en annan teknik här i ett liknande ärende. Blankettlag är en helt annorlunda teknik. Jag undrar om det kan vara bra?
I socialservicelagen talade man om inledande bestämmelser, här om
lagens tillämpningsområde. I socialservicelagen talade man om förvaltning, här om förvaltningsuppgifter. I 3 § i sociallagen avvikelser om
hänvisningar osv, osv. Kan det vara så att det inte förekommer någon
kommunikation alls mellan avdelningarna vad gäller själva tekniska utförandet? I två blankettlagar har man så här diametralt olika lagteknik.
Jag tänker på en vanlig läsare, hur ska man orientera sig? Kan det här
vara bra?
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Det är förstås en bra fråga. Jag vet också att det finns ett litet problem med tidsaspekten i den här lagen. EU anser att vi behöver få
lagen i kraft så fort som möjligt. Av praktiska skäl och EU som flåsar oss
i nacken så kanske det kan vara en praktisk version som gör att lagen
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kan gå igenom och då har man eventuellt inte tagit i beaktande att lagen
ser likadan ut som alla andra tidigare.
Det är också något som landskapsregeringen kan ta till sig, fundera på
och be att avdelningarna och landskapsregeringen också tar en lite mer
stilistisk syn på lagarna. Jag ser inget problem i att vi försöker hålla lagarna liknande.
I det här fallet är nog innehållet det viktiga och att tidpunkten återigen har varit av avgörande betydelse för att få fram den här lagen.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag har naturligtvis stor förståelse för tidsaspekten.
Tekniken är inte särskilt viktig utan det är innehållet som avgör, materian i lagarna är ju det avgörande.
Vi har många gånger stött på problemet med att förstå blankettlagar,
hitta hänvisningar och överhuvudtaget orientera sig i dem. Det är bättre
med den här typen av fulltextlagar, dvs. att rikslagen är med. För en
vanlig läsare kan jag ändå tänka mig att det vore önskvärt om utskottet,
kanske med ministerns bistånd, kunde titta på frågan och för framtiden
eventuellt komma till en lite större harmoniering även mellan avdelningarna.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Åke Mattsson

Tack, fru talman! Jag tänker inte uppehålla mig så mycket vid den egna lagstiftningen bara delvis. Jag har också tittat på själva blankettlagen.
Inledningsvis kan jag säga att det här är en lagstiftning som vi moderater
ställer oss positiva till. Den berör i allra högsta grad både hälsa och miljö.
Det här handlar om ett körkort för dem som använder bekämpningsmedel
och det gäller också besiktning av utrustningen som man använder.
Vad är bekämpningsmedel och vad kan de innehålla? De har bytt namn,
tidigare var det gifter, sedan bekämpningsmedel och idag är växtskyddsmedel
kanske det rätta ordet. Vi har en tendens att ändra vokabulären när det låter
farligt. Det är inte bara inom det här området utan också inom det sociala
området.
Det finns många växtskyddsmedel idag. Idag använder man t.ex. inom äppelodlingen paraffinolja som definitivt inte är en giftig produkt. Det är ett exempel på många.
Lagstiftningen berör utbildning, utrustning och man kräver kompetent
försäljare eller förmedlare av dessa produkter. Man tar också med integrerad
produktion som ska bli obligatorisk i växtskyddet i fortsättningen. Man har
också tagit med den straffrättsliga biten.
Förordningen innehåller väldigt tätskrivna blad. Det rör sig om 50 sidor.
Det finns mycket information och text här som ska implementeras. Därför
tror jag att det kan vara ganska bra att man också har delad behörighet på det
här området, så får man tydlighet. Det finns inte så mycket som man behöver
diskutera runt den biten.
Kompetenta användare är viktiga med tanke på miljön. Det är ju trots allt
inte paraffinolja, utan det rör sig också om extremt giftiga medel som används olika sammanhang.
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Det är alltså som ett körkort. Det är viktigt att man känner till allting. Det
kan vara fungicider, insekticider och pesticider. Man ska känna till karenstider, man ska känna till hur växtskyddsmedel blandas och hur man tar hand
om förpackningarna. Man ska känna till vindavdrifter och man kan göra den
här listan hur lång som helst.
Frågan är om den person som sitter på traktorn alltid måste ha den utbildningen för att få köra traktorn? Eller räcker det att det finns någon med som
har utbildning, kunskap och som ansvarar för att allt går rätt till? Jag har tolkat det som att för att man överhuvudtaget ska få köra ut växtskyddsmedel så
ska man ha gått kurserna och utbildningen, vilket vi tycker att är bra.
När det gäller IP-odlingen så är det väldigt tryggt och bra att man har tagit
med det i sammanhanget. Det är ett färdigt koncept som kommer in. Då kan
man lämna bort ganska mycket när det gäller hur man hanterar det här. Man
ska se på odlingsplatsen, den ska vara belägen så att de angränsande grödorna inte ställer till med några problem för de här växterna. Ordningsföljden är viktig. Man ska prioritera förebyggande växtskyddsåtgärder. Utsäde
ska prioriteras osv. Man ska använda sprutningsmetoder som är ändamålsenliga. Man använder spaltspridningar, man sprutar bara exakt på grödan och
inte på sidan, om man har brett mellan odlingarna. Det finns mycket som ingår här och det tycker jag att är bra.
I utbildningen ingår också det egna skyddet, skyddskläder ska användas
och man lär sig hur gifterna upptas. Det vanligaste sättet som man blir förgiftad på är via huden. Man får preparatet in via huden och på det viset går giftet in i systemet. Sedan lär man sig hur man hanterar olyckor med mera.
Det är också viktigt att man har sprututrustningen i skick och att man ställer in den rätt. Vilken höjd ska det vara på bommarna? Hur ska sprutmunstyckenas spalter vara vridna till körriktningen när det gäller olika preparat
och olika höjder? Här finns det en mängd olika alternativ. Det känns som en
hel vetenskap när man börjar titta på det här. Det krävs faktiskt att man har
en utbildning. Sedan måste man testa att sprutorna ger ut rätt mängd vid
varje munstycke. Sprutar man länge med samma munstycke så är tendensen
att det blir en sträng i mitten där det kommer lite mera gift. Det märker man
absolut inte och man ser det inte, men testar man munstyckena i en specialutrustning för att testa sprutor så får man reda på att det kan vara lite ojämn
spridning.
Tankblandningen måste också fungera bra. Har man för dålig omrörning
så släpper man ut väldigt stora mängder gift i början och sedan kommer det
bara vatten på slutet, vilket kan innebära stora problem för naturen.
Att tröskeln för nya preparat inte blir alltför hög är viktig. Ett preparat som
är godkänt i EU är väldigt lätt att få det godkänt i det egna landet. Den verksamma substansen godkänns. Det är bara de medel, vars verksamma substans har blivit godkänt i EU, som kan godkännas i det egna landet. Är ett
medel godkänt i EU så får man in det i landet relativt lätt.
Bland äppelodlarna har vi haft stora problem med det här. Det kom ett nytt
preparat i vätskeform. Jag har själv varit äppelodlare och hävde ut stora
mängder pulver, medan man i flytande form kunde sätta någon deciliter på
flera hundra liter vatten och få samma effekt. Den flytande formen var inte
heller kanske lika giftig för bin och den hade många fördelar.
När man ska godkänna nya medel så kan man många gånger tycka att det
är bra med hög tröskel. Men tröskeln kan också vara för hög, när det kommer
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nya, mer sofistikerade och bättre preparat så kan det ta tid att få in dem på
marknaden.
Problemet för äppelodlarna var att försäljningsvolymen då var för liten i
Finland för att något företag skulle ha ekonomiska intressen och få medlet
godkänt. Därför fanns det inte möjlighet att få det godkänt överhuvudtaget.
Det har man kringgått, vilket är väldigt bra.
Det är ganska bra avvägt att det finns en ordentlig straffskala. I lagstiftningen finns det också ett undantag för ringa brott. Man kanske slipper de
här pinsamheterna som ÅMHM råkade ut för med två pinnar och sten, att
man måste utreda alla brott som blir anmäla. Man har möjlighet att hantera
det här lite bättre.
Jag tycker att det här är en bra lagstiftning. Jag har i princip ingenting att
anmärka mot den. Jag önskar lycka till och hoppas att den blir godkänd inom
en snar framtid. Tack.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag har inte detaljläst lagstiftning. Det kan hända att jag slår in
öppna dörrar. Det är bra att näringsministern är kvar.
Det som slår mig när jag läser lagen är paragraferna 20, 21 och 22 i den
finska lagen, det handlar om spridning av växtskyddsmedel genom flygbesprutning. Är flygbesprutning en relevant fråga för Åland? Vi har små åkermarker, vi ha Natura 2000-områden och vi har väldigt känslig flora och
fauna. Vi har ett mångfacetterat ägande av jordbruksmarken, vi har överhuvudtaget inte de här monokulturerna och de stora arealerna som man t.ex.
har i Finland. Är det relevant för den åländska lagstiftningen att ha med flygbesprutning? Nu handlar det förstås om skadegörare och sådana saker. Men
hur har landskapsregeringen diskuterat där?
Ltl Åke Mattsson, replik

Jag uppmärksammade inte att ministern hade begärt replik. Det hade
kanske varit bättre om han hade replikerat före.
Om man inledningsvis tittar på det här så står det: ”Spridning av
växtskyddsmedel från luftfartyg är förbjuden.” Det är ju det som är det
centrala och det viktiga. Sedan kommer det något undantag som faller
inom extrema omständigheter. Här tycker jag att det är precis likadant
som när det gäller undantaget för vilken tid man får bespruta. Det kan
hända i olika sammanhang där det är tillåtet att använda den här typen
av bekämpningsmedel från luften. Men läser man igenom paragraferna
så är det här i princip en icke paragraf. Att det här skulle kunna inträffa
är ju nästan omöjligt. Det verkar lite onödigt att man skulle plocka bort
det här. Det är bättre för helheten att man har allting kvar, än att man
stuvar om för mycket i de här blankettlagarna.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det handlar om extremfall. Frågan är om vi inte här på Åland
också borde ha strategier för hur vi ska göra? Får vi allvarliga skadegörare och angrepp på våra åkermarker så kanske inte den rätta metoden
är flygbesprutning för Ålands del, utan man kanske borde ha andra strategier eftersom vi har en känslig flora och fana.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Fredrik Karlström, replik

Tack, fru talman! Det är i princip som ltl Åke Mattsson sade. Det är i
princip förbjudet i hela Europa med flygbesprutning, men det finns vissa
undantag i vissa specifika fall. Jag vet inte om det någonsin har bedrivits
flygbesprutning på de åländska åkrarna, även om man har gjort det på
många andra ställen i världen. Det är precis som ltl Åke Mattsson sade. I
första meningen sägs det att det är förbjudet, men sedan ges vissa specifika möjligheter att bevilja undantag. Det är en icke paragraf, så att säga.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ursäkta mig, men det där är inte ett relevant svar, tycker jag. Vi
vet alla att vi har klimatförändringar, vi kan med all säkerhet räkna med
att vi får ökade skadeangrepp också på de åländska jordbruksmarkerna.
Om majoriteten tycker att det är en icke paragraf så tycker jag ändå att
Åland borde ha en strategi när det gäller skadeangrepp på jordbruksmarker, precis som man har med smittsamma djurskyddssjukdomar.
Det är en relevant frågeställning och det tycker jag att utskottet ska titta
närmare på.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Ärligt talat, det är inget alternativ. Även om klimatförändringarna skulle bevisa att det skulle komma skadedjur och olika saker
som behöver bekämpas så är inte flygningen en lösning på det. Flygbesprutning används just när man har väldigt stora områden för att man
ska kunna täcka upp hundratals hektar i gången. Jag har själv till och
med tränat flygbesprutning med helikopter i Amerika. Det finns inte på
kartan att det ska förekomma att man ska använda flygplan för besprutning på Åland. Vi har för lite kontroll på var exakt bekämpningsmedlen
på områdena hamnar. Sålunda är det, enligt första meningen, förbjudet.
Men sedan finns det en möjlighet till flygbesprutning om det eventuellt
någon gång skulle finnas någon sorts anledning till det. Tro mig, ltl Sjögren, du kommer inte att se ett flygplan bespruta någon åker eller något
område på Åland.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Men då tycker jag att det skulle ha varit på sin plats att de paragraferna skulle ha haft sin egen mässa i lagförslaget. Vi vet att vi
kommer att kunna räkna med angrepp av skadeinsekter på de åländska
åkermarkerna. Det är lika säkert som amen i kyrkan. Då borde Åland
också ha en strategi för hur man bekämpar, om inte flyget är ett alternativ. Näringsministern säger ju själv att det är ett väldigt långsökt förslag.
Man kanske borde ha ett batteri av åtgärder som består av lite mindre
bössor och mera prickskytte när det gäller att bekämpa skadeinsekter
och annat för Ålands del.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! Jag hann inte begära replik, men jag vill gärna delta i debatten som ltl Sjögren nu har startat upp och jag vill göra lite klargöranden,
enligt den kunskap jag har lyckats ta till mig.
Det står klart och tydligt i 20 §; ”spridning av växtskyddsmedel från luftfartyg är förbjuden”. Vi hörde att ministern presenterade att det här lagförslaget baserar sig på ett förslag som kommer från Finland. Som ni vet så finns
guldet i de skogarna, det är ju en enorm business. I moment 2 står: ”Jordoch skogsbruksministeriet på framställning av regionenheten vid Finlands
skogscentral besluta om flygspridning på växtskyddsmedel för att bekämpa
omfattande insekt- och svampskador på växande träd.” Här ser vi tydligt att
ministeriet på fastlandet vill säkra att man kan, ifall det skulle komma någon
form av insektflöde som skulle kunna skada skogen, ges den här möjligheten.
Men det är inte på något sätt lätt. I 21 § ser ltl Sjögren att det står; ”spridning
av växtskyddsmedel genom flygbesprutning ska endast ske genom om
människors hälsa och miljö påverkar mindre”, det har vi klart specificerat
där. ”Det växtskyddsmedel som används har godkänts för flygbesprutning”
osv.
Jag måste nog hålla med ministern, jag tror knappast att det här blir aktuellt. Men man kan inte heller förutse framtiden och då måste det ju finnas en
beredskap.
I slutet av 22 § ser ni också klart och tydligt att besprutning övervakas av
närings-, trafik- och miljöcentralen. Det är ju också viktigt att påpeka i det
här fallet. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag tror nog att vi är överens. Men jag ville komma åt att vi
kanske borde ha egna strategier för Ålands del. Blir det skarpt läge och
jord- och skogsbruksministeriet har åsikter om hur vi ska lägga det här
på Åland så får man väl ta en diskussion med jord- och skogsbruksministeriet.
20 § handlar om livsmedelsäkerhetsverket. Det handlar också om
matproduktion. Man kanske kan ha paragraferna kvar, men fortfarande
borde Åland definitivt ha en strategi för hur man ska göra när det blir
skadeangrepp vare sig det gäller skog eller åkermark som producerar
mat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Det har ledamoten helt rätt i. Så som jag ser det så måste man ändå ha
ett alternativ, eftersom man från Finland tycker att alternativet om flygbesprutning i unika situationer skulle kunna vara ett alternativ så måste
man kanske ha det med. Jag vill klart och tydligt säga att spridning av
växtskyddsmedel från luftfartyg är förbjuden. Vi måste nog ta en ordentlig diskussion om vi skulle hamna i en sådan situation att vi måste börja
flygbespruta för att bekämpa någonting. Det är ju en mycket, mycket
allvarlig situation. Hoppeligen händer inte sådant.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! I allt politiskt arbete sparar man mycket tid och tankemöda om
man faktiskt kan försöka jobba preventivt. Jag vill också komma åt att
man tar sig en funderare på de egna åländska förhållandena.
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Ltl Sara Kemetter, replik

Där är vi helt överens. Jag tycker att det är bra att ltl Sjögren har lyft
fram det här för det har väckt en bra debatt redan i lagtinget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det framgår av förslaget att vi rör oss på ett rättsområde med delad behörighet. Avsnittet på sidan 9 punkt 7 är rätt återgivet. Men när man läser ifrågavarande paragrafer 20, 21 och 22 så kan
man ju, såsom jag har förstått lagsystematiken, se en behörighetsöverföring. Det vill säga, såväl livsmedelsäkerhetsverket som jord- och skogsbruksministeriet skulle ha behörighet på Åland inom dessa områden,
utan att landskapsregeringen överhuvudtaget har någon roll i förvaltningen och utförandet av dessa åtgärder. Det kan väl ändå inte ha varit
meningen med lagstiftningen? Det här är en iakttagelse som man
kanske inte riktigt kan omfatta så där hur som helst. Jag skulle gärna se
ett klarläggande från talaren.
Ltl Sara Kemetter, replik

Angående kunskapen kring juridiken och den otroliga erfarenhet som ltl
Jansson har så har jag egentligen inte något att tillägga. Jag tycker att
det är jätteintressant. Dubbelbehörigheten är någonting som utskottet
faktiskt skulle kunna titta på. Det här var en relevant fråga att ta upp.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Ltl Åke Mattsson tog upp frågan om kraven på gifterna,
vilka var orden som han använde. Då ryggade jag lite tillbaka. En gång i tiden
fick jag lära mig att ordet gift är ett väldigt mångfacetterat ord. När jag gick i
lantmannaskolan så sade min lärare att till och med socker och salt är giftigt
om man tar tillräcklig stora mängder. Jag har lärt mig att använda termerna
växtskyddsmedel eller bekämpningsmedel för att begränsa ogräs eller skadedjur som man inte vill ha i sina odlingar.
Som information när det gäller sprutor, sprutförare och allt detta som ltl
Åke Mattsson räknade upp så är det saker som vi jordbrukare har hållit på
med ända sedan miljöstödsreglerna kom in i våra program. Vi har ju som odlar krav på oss att testa våra sprutor vart femte år. Vi måste utföra sprutförarexamen där vi lär oss hantera sprutan. Vi måste lära oss om en stor del av de
bekämpningsmedel som vi använder idag, vilken påverkan de har och vilka
mängder som man får använda. Samma sak gäller skyddskläder, det är visserligen inte lag på att man måste använda skyddskläder, men varje odlare
som sysslar med jordbruk och använder bekämpningsmedel så måste ju
tänka på sin egen hälsa. Dum vore väl han som står med handen över ögonen
när han ska blanda ut bekämpningsmedel, det är väl han själv som får lida för
det. Dagens sprutor är så tekniskt utvecklade så att man nästan inte överhuvudtaget behöver beröra de här delarna, utan man sätter dit burken och så är
det automatik i alltihop. Men det är inte alla som har det, men en stor del.
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Vi har sysslat med allt detta under all den tid som vi har lyft miljöstöd. Om
det nu kommer in i en lag så är det egentligen ingenting nytt för oss.
När det gäller diskussionen om flyg så kan jag informera att flygbesprutning faktiskt har testats på Åland för att bekämpa bladmögel för potatis. Det
var ett engångstest för länge sedan och sedan dess har man aldrig använt
flygbekämpning.
Som odlare måste man ta hänsyn till hur man besprutar, man är skyldig att
inte förorsaka någon annan skada. Om man sprutar över grannens grödor eller i närheten av någon trädgård så att deras växter far illa så är man skyldig
att åtgärda det, annars blir man ålagd någon sorts straffpåföljd. Jag tror inte
att flygbesprutning kommer att förekomma på åkermark. Om det sedan någon gång i framtiden kan bli någon sorts åkomma på skog och där man har
mera samlade områden ska jag inte uttala mig om, men där är vi inte idag.
Det här var mera som information. Vi är inte främmande för påföljder eller
åtaganden som kommer fram nu. För oss är det ingen nyhet, vi har sysslat
med det här ända sedan miljöstödet kom.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det var ett synnerligen bra påpekande och bra anförande. Vi är helt överens i större delen av anförandet.
När det gäller jordbrukarnas kunskap så är det helt klart att alla som
har lyft miljöstöd har jobbat med det här. Man har generellt sprutorna i
skick. Men nu är alla med på tåget oavsett miljöstöd eller inte. Alla som
har en spruta med en bom som är mer än tre meter måste ha grejerna i
skick. På det viset har det utökats, det kommer en ny grupp till. Naturligtvis har jordbrukarna redan haft det här under väldigt lång tid. Lagstiftningen är inte alla gånger till för dem som sköter sig, lagstiftningen
är också till för de andra.
När det gäller flygbesprutning så kan det också vara en implementeringsfråga. Det är på gång i EU att man ska reglera flygbesprutning hårdare. Då kan det vara bra att man redan har det klart i lagstiftningen, så
att man inte behöver öppna lagarna flera gånger. Det kan också vara en
anledning, tror jag.
Ltl Brage Eklund, replik

Jag har egentligen inte så mycket att kommentera. Jag tror att vi är i
stort sett överens.
Ltl Åke Mattsson, replik

Det som vi hade lite olika åsikter om var detta med gift. Det finns ju bekämpningsmedel och gift. Många gånger tappar man fokus på själva debatten för att man står och gafflar om det är gift eller inte när man använder bekämpningsmedel. Man kommer till saken mycket fortare om
man pratar om gift. Det finns vissa medel som är väldigt giftiga och de
håller väldigt mycket på att fasas ut. Det är uteslutande proffsen som får
köpa och hantera dessa medel och man gör det väldigt varsamt. Det
händer knappast några olyckor nu längre, man har bra kontroll på det
här. Men visst finns det fortfarande gifter kvar som man kan kalla för
gifter. En stor del av bekämpningsmedlen kan man nästan äta med sked
idag utan att man tar akut skada av dem. Men jag rekommenderar ingen
att göra det, för det kan vara giftigt ändå.
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Ltl Brage Eklund, replik

Jag ville bara påpeka att ordet gift ska man vara försiktig med att använda. Det finns olika ämnen i allting, det finns i målfärg och det finns i
nästan allting. Idag heter det konserveringsmedel och det finns i olika
produkter. Bara man tar tillräckliga mängder så är allting farligt för
människan. Därför ska man inte missbruka ordet gift. Man ska använda
alla de termer som förekommer.
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
5

Ekologisk produktion
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 15/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 12/2011-2012)
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. 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.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 28.05.2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat. Trevlig Valborg!
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 27 ledamöter är närvarande.
Lagtingsledamöterna Jörgen Pettersson och Barbro Sundback anhåller om ledighet från
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avslutningstid. Fredagens plenum 01.06 2012 avslutas klockan 15.00 då självstyrelsepolitiska nämnden sammanträder.
Vid onsdagens plenum meddelas vilka ministrar som kommer att vara närvarande vid
frågestunden.
Talmanskonferensen har diskuterat tidtabellen för de kommande veckorna. Den preliminära planen är plenum onsdag 30.05 kl. 13.00, fredag 01.06 frågestund kl. 09.30 och
plenum kl. 10.30. Vecka 23; plenum 04.06.2012 och 06.06.2012. Antecknas.
Bordläggning
1

Godkännande av protokollet till konventionen om barnets rättigheter
Landskapsregeringens yttrande (RP 10/2011-2012-s)
Republikens presidents framställning (RP 10/2011-2012)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 30.05.2012. Godkänt.

Bordläggning
2

Godkännande av tilläggsprotokollet om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 5/2011-2012)
Landskapsregeringens yttrande (RP 11/2011-2012-s)
Republikens presidents framställning (RP 11/2011-2012)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 01.06.2012. Godkänt.

Bordläggning
3

Växtskyddsmedel
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 16/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 17/2011-2012)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 30.05.2012. Godkänt.

Bordläggning
4

Elmarknadslag
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 17/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 13/2011-2012)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 30.05.2012. Godkänt.

Bordläggning
5

Privat socialservice
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 14/2011-2012)
Ltl Gunnar Janssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 5/2011-2012)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 01.06.2012. Godkänt.

Bordläggning
6

Förslag till första tilläggsbudget för år 2012
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 18/2011-2012)
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 3/2011-2012)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 30.05.2012. Godkänt.

Bordläggning
7
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Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2012 och verksamheten år 2011
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SJPN 1/2011-2012)

Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2011-2012)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 30.05.2012. Godkänt.
För kännedom
8

Taxan för avloppsvattenavgift
Landskapsregeringens lagförslag (LF 18/2011-2012)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 01.06.2012.

9

Samordning av finansförvaltningslagen och lagtingsordningen
Landskapsregeringens lagförslag (LF 19/2011-2012)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 01.06.2012.

10

Berättelse över redovisningen av valfinansieringen för lagtings- och kommunalvalen
2011
Landskapsregeringens berättelse (LB 1/2011-2012)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 01.06.2012.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 30.05.2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 29 ledamöter är närvarande.
Lagtingsledamoten Sara Kemetter anhåller om ledighet från plenum den 1 juni på
grund av privata angelägenheter. Beviljas.
Meddelande
Vid frågestunden fredag 01.06.2012 deltar följande ministrar: vicelantrådet Roger
Nordlund, minister Gun-Mari Lindholm, minister Carina Aaltonen, minister Fredrik
Karlström och minister Johan Ehn.
Frånvarande är således lantrådet Gunell och minister Thörnroos. Antecknas.
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Bordläggning
1

Godkännande av avtalet om gemensam upphandling av auktionsövervakare
Landskapsregeringens yttrande (RP 12/2011-2012-s)
Republikens presidents framställning (RP 12/2011-2012)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 01.06.2012. Godkänt.

Bordläggning
2

Främjande av integration
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 6/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 11/2011-2012)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 01.06.2012. Godkänt.

Bordläggning
3

Begränsning av producentansvar
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 6/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 16/2011-2012)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 04.06.2012. Godkänt.

Remiss
4

Godkännande av protokollet till konventionen om barnets rättigheter
Landskapsregeringens yttrande (RP 10/2011-2012-s)
Republikens presidents framställning (RP 10/2011-2012)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Diskussion.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Det här är ett ärende som också tidigare har varit upp för diskussion
och debatt. Ni som har läst landskapsregeringens yttrande ser att propositionen från regeringen som skickades till landskapsregeringen under 2011, så
där har landskapsregeringen inte gett något utlåtande. Propositionen har gått
vidare för behandling i Finland utan vår hjälp.
Nu kommer framställningen till lagtinget för bifall. Man har gått vidare
med den. Det finns ett lagförslag som behöver lagtingets bifall. Vissa delar är
vår behörighet, vi ska implementera konventionens bestämmelser i den mån
det hör till vår behörighet. Men som helhet behöver den lagtingets bifall.
Egentligen kanske man kan tycka att framställningen mera hör hemma på
social- och miljöavdelningen, men social- och miljöavdelningen har ansett att
det mera hör till kansliavdelningen. Vi har överfört och tagit hand om ärendet.
Det är ingenting konstigt i sig. Det är en gammal fråga som egentligen har
funnits redan från 1991. Det mest intressanta för oss är artikel åtta och nio eftersom det är där vi har vår behörighet. Det gäller rättigheter för barn som är
offer, om det stöd och bistånd som ska tillhandahållas och även om det förebyggande arbetet. Mycket görs redan på det här området, särskilt det förebyggande arbetet har tagit fart tycker jag. Både den här typen av frågor med
barnprostitution men också frågor som trafficking har fått mera fokus än tidigare. Jag tycker att det finns en start på det förebyggande arbetet. Däremot
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när det gäller att ta hand om offer finns det säkert att göra ännu. Jag tror att
den här framställningen är ett bra stöd att gå vidare ifrån.
Ärendet kommer förmodligen att gå till lag- och kulturutskottet. Jag kommer naturligtvis gärna till utskottet och hörs vidare angående landskapsregeringens planer. Jag hänvisar också till minister Aaltonen som till stora delar
har de här frågorna rent konkret under sina vingar, särskilt när det gäller offren och hur man tar hand om dem även i framtiden, såvida vi kommer att ha
ett bekymmer i större grad än hittills. Tack.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Tack för beskrivningen. Jag upprepar igen att systemet med remiss via regeringen fungerar och det är bra.
Konventionen innehåller rätt så avancerade mekanismer för övervakande av dess förverkligande, som det heter i artikel 44. Det är en process som blir ännu viktigare nu när detta fakultativa protokoll bringas i
kraft. Jag undrar om regeringen så här långt hittills i sitt fögderi har haft
med de här övervakningsmekanismerna att göra? Jag tänker närmast på
från regeringens perspektiv men också på regeringens eventuella kontakter med barnskyddsmyndigheten, barnombudsmannen etc. Om inte,
vilka lämpliga åtgärder kunde man i utskottet vidta enligt ministern?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag kan inte komma på något konkret angående den övervakande biten som vi skulle haft anledning att tänka på. Det är ett bra påpekande. Det är skäl att man funderar på det så att man har en struktur
för det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Tanken med att vi skulle få yttrande på president propositionerna var att man skulle få mera information om själva sakfrågan från
regeringen. Jag tycker att det är ett lite tunt yttrande. Jag konstaterade
att minister Lindholm sade att det här inte är något nytt, det är en
gammal fråga. Men för mig, och förhoppningsvis för de flesta här, så är
det en viktig fråga när vi pratar om barns rättigheter, försäljning av
barn, barnprostitution, barnpornografi och andra saker av den arten.
När jag tittar på det här yttrandet så är det mest procedurfrågor om
hur ett sådant här ärende ska behandlas. Det är mest teknikaliteter och
det räknas upp vad riksdagen har gjort osv. I sista stycket sägs det helt
kort; ”landskapsregeringen understöder protokollets målsättningar”
och det tycker jag att är bra. Jag tycker att ett sådant här yttrande skulle
ha vunnit på om man från landskapsregeringens sida mera hade uttalat
sig om vad man tycker om själva sakfrågan istället för teknikaliteter.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Senast de här frågorna diskuterades ganska grundligt i lagtinget var när man godkände Europarådets konvention om skydd av
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barn för sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Då förekom det
ganska ingående diskussioner i lagtinget. Det framfördes oro om resurstilldelningen, främst hos polisen. Nu vet vi att polisen också får ytterligare sparbeting. Vad anser landskapsregeringen och ministern om polisens möjligheter att följa upp de här brotten?
Det talades också då om behovet av information och att medvetengöra barn och unga om deras rättigheter, framförallt av minister Lindholm. Har landskapsregeringen några sådana planer?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det är en bra och berättigad fråga. Vad beträffar polisens möjligheter så är min uppfattning att man har möjligheter att arbeta också
inom det här fältet, åtminstone såsom situationen ser ut idag på Åland.
Vad beträffar informationen så kommer också en del av den här problematiken att ingå i det seminarium som landskapsregeringen planerar
att hålla den 6 september. Vid det tillfället kommer frågan om utnyttjande av barn att tas upp.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag ser personligen fram emot det här seminariet väldigt mycket. Det ska bli väldigt intressant.
I tidigare betänkanden och diskussioner i lagtinget så har man konstaterat att det skulle vara angeläget att utöka informationen och ha riktade kampanjer till allmänheten för att öka både allmänhetens och föräldrarnas medvetenhet. Har landskapsregeringen några konkreta planer
i den riktningen?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Den frågan bollar jag över till minister Aaltonen för man jobbar
med just de här frågorna på hennes avdelning.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Konventionen om barnets rättigheter, om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi stärker de mänskliga rättigheterna och sätter
fokus på våra minsta världsmedborgare. Vi vet att problemen är omfattande
och det är svårt att ringa in problemen och straffa de skyldiga.
Åland är en del av världen och har all anledning att följa både konventioner och internationellt arbete.
För lag- och kulturutskottets del planerar vi att höra både landskapsförvaltningen, polisen och tredje sektorn.
Konventionen innehåller frågor med delad behörighet. Som minister Lindholm sade så är det främst artikel åtta och nio som är aktuella för Ålands del.
Artikel åtta berör barn som är offer för de verksamheter som är förbjudna enligt protokollet och där torde Åland ha ganska bra beredskap. Det finns utvecklade rutiner och samarbete mellan åländska myndigheter och samordningsmodellen, det så kallade barnahuset, tillämpas på Åland.
Barnahuset är en modell som har isländska förebilder. När det handlar om
brottsutredningar där barn är offer så är syftet att det ska bli så skonsamt
som möjligt för de drabbade barnen och dess familjer. De ledande principer676

na för barnhuset är rättsäkerhet, effektivitet och snabbhet i utredningen samt
barnets behov av skydd. Handlingsdirektiv och checklistor har utarbetats för
polisen, barn- och ungdomspsykiatrin, Tallbacken och ÅHS med barn och
ungdomsenheten i spetsen. Ursprungligen kom det här initiativet från polisen. Därför är det ju väsentligt att veta att polisen har erforderliga resurser
och att man kan fortsätta det här viktiga arbetet som är igångsatt. Den delen
blir en viktig uppgift för utskottet att förvissa sig om.
När det gäller artikeln nio så handlar det om att försöka förebygga brott.
Det allra mest humana är om man kan förhindra brotten före de begås.
När den här frågan har diskuterats i lagtinget tidigare, som jag påpekade i
replikväxlingen, så förekom det flera åsikter om behovet av kampanjer för att
öka allmänhetens och föräldrarnas kunskaper i lagtinget, vilket också förra
lagutskottet skrev i sitt betänkande. Men det behövs även kampanjer för att
stärka barnens och de unga rättigheter så att man är medveten om vilka rättigheter och möjligheter man har som ung.
Vi i utskottet ska bilda oss en uppfattning om den här frågan. Jag konstaterar att det finns utrymme för fortsatta åtgärder, eftersom det heller inte finns
någon anledning att tro att vissa delar av det som förbjuds i konventionen
också existerar på Åland. Tack.
Wille Valve, replik

Fru talman! Jag vill tacka lag- och kulturutskottets ordförande för ett
gott anförande. Jag delar ordförandes uppfattning om att det är artikel
åtta och nio som är de centrala för lag- och kulturutskottet. Jag stöder
givetvis att det är lag- och kulturutskottet som bör titta på detta. Utskottet kan även möjligen titta på artikel sex i den mån det handlar om förundersökningar och den åländska polisens förundersökning samt samarbete i samband med utredningar eller lagföringsutlämningsförfarande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! Spridningen och tillgängligheten av övergreppsbilder på
barn har under de senaste åren ökat i alarmerande hastighet. Den huvudsakliga spridningen sker via Internet. Enligt Rädda Barnen cirkulerar hundratusentals barnpornografiska bilder på Internet och antalet ökar hela tiden.
Bakom varje bild döljer det sig ett övergrepp. Rädda Barnen anser att övergreppen pågår så länge som bilderna finns på nätet. Internet gör det möjligt
att anonymt kunna sitta hemma och få tillgänglighet och tillgång till barnpornografiska bilder. Många av dessa bilder är faktiskt gratis, medan andra
kostar pengar. Bilderna och filmerna sprids och byts inom olika nätverk där
ett krav kan vara att man som medlem måste dela med sig av nya bilder eller
filmer.
Trots att åländsk, finsk, svensk och internationell polis gjort flera svåra
brottsbekämpande insatser under de senaste åren fortsätter aktiviteterna på
Internet. Bilder som en gång publicerats kommer sannolikt att finnas kvar för
all framtid. Det kan innebära en stor psykisk påfrestning för ett barn som fotograferats eller filmats i förnedrande situationer. Förutom den kränkning
som det sexuella övergreppet innebär blir dokumenteringen av det ytterligare
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en kränkning av barnets rättigheter. Varje barn, oavsett bakgrund, har rätt att
behandlas med respekt och att få komma till tals.
FN:s konvention om barnets rättigheter antogs redan 1989. Enligt konventionen ska bland annat barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn.
Med denna information i ryggen stöder socialdemokraterna kraftigt att
landskapsregeringen godkänner protokollet i konventionen om barnets rättigheter och försäljning av barn och barnprostitution och barnpornografi. Vi
tycker att det är bra att det här arbetet har gjorts.
Barnkonventionen innehåller både civila och politiska rättigheter och ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Barnkonventionen innehåller
även rättigheterna som t.ex. yttrandefrihet, religionsfrihet, föreningsfrihet
och rätten till utbildning. Tillfredsställande levnadsstandard och bästa uppnåeliga hälsar regleras i barnens konvention och i andra centrala konventioner om mänskliga rättigheter. Barnkonventionen innehåller även en rad rättigheter som är specifika just för barn. Den ger t.ex. barnens rätt till personlig
kontakt med sina föräldrar, rätt till omvårdnad för ett barn som berövats sin
familjemiljö och barnets rätt till kostnadsfri utbildning.
Barnkonventionen har ratificerats av alla världens stater, utom Somalia
och USA, och är därmed i princip ett universellt dokument. Men, mycket
återstår innan konventionen kan sägas gälla alla, i praktiken världen över.
Barnets rättigheter, även på Åland, kränks nästan varje. Därför ska Åland
fortsätta att arbeta för barnets rättigheter och livsvillkor. Detta dokument är
ett rätt steg i en bra riktning.
Åland har även en egen barnombudsman som är anställd vid social- och
miljöavdelningen vid Ålands landskapsregering. Barnombudsmannen har en
mycket viktig roll, inte bara som informatör utan även som kontaktperson
mellan organisationer och myndigheter i aktuella frågor som rör barn i samhället.
Jag välkomnar nya bestämmelser från riket som kriminaliserar kontakt via
Internet med någon form av efterföljande aktivitet som kan bevisa att initiativtagaren har haft sexuella avsikter t.ex. biljettbokningar och bokningar av
hotellrum etc. Det här skulle minska risken för nedlagda polisanmälningar
och öka chansen för fällande domar.
Vikten av att ha en effektiv lagstiftning kan jag inte nog betona. Tack så
mycket.
Ltl Carita Nylund, replik

Tack, fru talman! Jag håller helt med i ltl Kemetters anförande. Jag vill
bara förtydliga att det här protokollet möjliggör också att USA kan omfatta protokollet, trots att man inte har omfattat konventionen. Det är en
stor anledning till det här protokollet, har jag förstått.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack för den informationen. Det kände jag inte till.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.

678

Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Om jag förstod kollegan Sara Kemetter rätt så ansåg
hon att det är väl att landskapsregeringen godkänner detta fakultativa
protokoll till barnkonventionen, men det är inte detta som det nu handlar om. Nu handlar det om att ge sitt bifall till den lag varmed konventionen sätts ikraft i Finland. Det är alltså en åtgärd av den dignitet som
rör området för lagstiftning. Därför ska protokollet, artiklar, implementeras i lagstiftningen i Finland att gälla såsom lag. Det vi nu har att behandla i lagtinget är att också denna lag ska sättas i kraft på Åland.
Vi menar samma sak, men om jag förstod det rätt så blev det en liten
diskrepans i uttrycket där.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack så mycket, ltl Jansson. Vi tänker precis lika och jag är jättetacksam
för det klargörandet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tycker att ltl Kemetter höll ett mycket bra anförande.
Tittar man på själva sakfrågan och ämnet så är det faktiskt så pass
obehagligt så att man inte riktigt vet hur man ska närma sig det här. Det
är kanske så som man eventuellt har diskuterat ifrån landskapsregeringens sida också. Jag sade att det var mest teknikaliteter och mest procedurfrågor som man tar upp i stället för att säga vad man tycker om
själva sakfrågan.
Jag tycker att det var ett väldigt bra anförande som jag stöder till
fullo.
Ltl Sara Kemetter, replik

Jag tackar så mycket, ltl Eriksson. Jag tror att hela parlamentet gärna
skulle arbeta vidare med det här så att vi inte skulle ha ett sådant här
problem på Åland.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Carina Aaltonen

Tack, fru talman! Hur ofta sker brott mot barn på Åland? Man vill gärna tro
att det överhuvudtaget inte alls ska hända här hos oss i vårt trygga samhälle.
Statistik som vi har fått från polisen för år 2010 visar att det var 16 anmälningar som rörde brott mot barn, varav två våldtäktsfall, fyra fall av sexuellt
utnyttjande och tio fall av misshandel.
Polisen har mycket välutbildade och engagerade tjänstemän som arbetar
kontinuerligt med de här svåra frågorna. När vi senast hade upp den här frågan till diskussion så förekom det en viss oro att resurserna inte var tillräckliga. Enligt indikationerna som regeringen nu har fått så finns det tillräckligt
med resurser. Annars kommer vi att se till resurserna omfördelas för att
trygga våra barns säkerhet och reda ut de här fallen.
Det förebyggande arbetet är väldigt viktigt. Barnens Internet är ett projekt
som startade i Rädda Barnens regi redan 2007. Det handlar konkret om att ge
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information till barn och vuxna om hur man hanterar sociala medier, hur
man umgås på nätet och att man inte ska lämna ut sin adress, telefon och
helst inte bilder heller, helt enkelt hur man tryggt och säkert använder sig av
Internet. Rädda Barnen har haft detta som ett tillfälligt projekt. Nu har regeringen möjliggjort för Rädda Barnen att permanenta det här projektet och
göra det som en del av sin ordinarie verksamhet genom att bevilja PAF-medel
till den ordinarie verksamheten. Rädda Barnen kan fortsätta att upplysa barn,
unga, föräldrar och andra vuxna om hur man beter sig på nätet. Rädda Barnen gör besök i skolor och håller föreläsningar. Det är inte så lätt för alla att
veta hur man ska agera när man blir kontaktad av främlingar. Hur ska man
då bete sig? Detta får man lära sig genom det här projektet.
Vartannat år görs en undersökning som heter ”Hälsa i skolan”. Vi fick rapporter från den undersökningen i vintras som visade att 23 procent av flickorna i yrkesgymnasiet någon gång har tvingats till sex och 40 procent av
flickorna har utsatts för sexuella trakasserier. Det här är inte acceptabelt.
Därför tog regeringen ett initiativ till att bevilja medel för ett projekt som heter ”Fair Sex”. Fortbildning i detta projekt erbjuds till eleverna i gymnasieskolorna, både yrkesgymnasiet, Ålands lyceum och till lärarna i högstadieskolorna. Utbildningen ges vid två 75 minuters lektioner för att kunna komma åt
hur man förebygger att flickor och pojkar utsätts för brott som kanske har
anknytning till sexuella övergrepp osv.
Regeringen arbetar med de här frågorna och jobbar mycket med olika projekt som förebygger brott.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack, minister Aaltonen för ett mycket bra anförande
och klargörande. Som fyra barns mor och två av mina äldsta som träder
in i tonåren så är Facebook jätte centralt. Hur jobbar landskapregeringen? På Facebook sker de facto övergrepp nästan varje dag.
Minister Carina Aaltonen, replik

Det är genom olika projekt som t.ex. barnens Internet. Sedan har man
också som förälder ett ansvar att informera och berätta för sina barn om
hur man ska bete sig och uppträda på nätet. Det gäller också vuxna förstås.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag håller helt med det här sista som minister Aaltonen sade, att föräldrarna också har ett ansvar. Jag har hört på föreläsningen om barnens Internet. Jag tycker att föreläsningen är mycket bra,
jag stöder att vi jobbar med det projektet och det är väldigt viktigt. Man
får som förälder information och verktyg hur man ska hantera Internet.
Jag tror att det fortfarande är många föräldrar som inte riktigt vet hur
man ska hantera informationsflödet som vi får från Internet. Det är ett
stort flöde av information och det kommer vi aldrig att kunna stoppa,
utan man måste lära sig att hantera detta på ett bra sätt. Rädda Barnen
har ett bra projekt som de jobbar med.
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Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Det är precis som ltl Carlsson säger, att Rädda Barnens projekt är bra. Hem- och skolaföreningarna har också gjort att
mycket bra arbete genom att man kontinuerligt har bjudit in Rädda
Barnen till föräldramötena.
Frågan är om inte utvecklingen har gått så snabbt att man borde få in
hur man ska bete sig på nätet i undervisningen i vår läroplan. Det är en
fråga som vi skulle kunna ta upp till diskussion med utbildningsminister
Ehn framöver.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det är en intressant tanke. Vi ska komma ihåg att en
viktig bit i detta är föräldrarnas ansvar. Jag tror att det inte hjälper att
bara ta in det i utbildningsplanen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är mycket bra att Rädda Barnens verksamhet, barnens Internet, blir permanent. Det är en utmaning och ett problem som kommer att pågå långt in i framtiden så länge barnen använder nätet så
mycket. Det är väldigt bra att projektet om barnens Internet permanentas.
Ministern nämnde kampanjen ”Fair Sex” som vänder sig till de unga.
Finns det några vidare konkreta planer och kampanjer för allmänheten
och speciellt för föräldrarna?
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! För tillfället riktar vi in oss på projektet ”Fair Sex”. Det
är precis som ltl Sjögren sade. Man borde ha större kampanjer också för
den vuxna befolkningen. Vi ska se vad höstens seminarium kan leda till,
se om vi också kan få upp den här diskussionen i ett bredare sammanhang och kanske också rikta oss till den vuxna befolkningen både män
och kvinnor.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Ett utmärkt sätt att föra kampanj, som tidigare har prövats, är på mjölktetrorna. Man når väldigt mycket människor ganska omedelbart. Förra
landskapsregeringen hade en kampanj på mjölktetrorna när det gällde
att upplysa och informera barn och unga om BRIS och barnombudsmannen. Det är ett mycket lätt och relativt billigt koncept som jag rekommenderar.
Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, den här regeringen tycker om mjölk och mjölkkossor. Vi ska ta det
här tipset med oss och se om vi kan fortsätta att använda det, precis som
den förra regeringen gjorde. Tack för det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Tyvärr kanske det blir en upprepning av vad ltl Petri Carlsson sade. Jag tycker att det var ett bra anförande som ministern höll och
jag håller med om det mesta. Detta med barnens aktiviteter så tror jag, i
likhet med ltl Carlsson, att det är väldigt viktigt att vi också får föräldrarna att förstå vidden av vad som händer och sker på Internet. Jag tror
att många inte vet det. Tyvärr kanske många heller inte engagerar sig.
Jag var själv med i högstadiet på en information som Hem och Skola
ordnade. Det kunde kanske ha varit 500-600 föräldrar närvarande, men
vi var bara 8 föräldrar där. Jag tror att föräldrarna kanske inte riktigt
förstår deras roll. Jag uttrycker mig lite bryskt nu, men jag har ingenting
emot att ha detta på schemat för eleverna. Många elever tar inte heller
de här farorna till sig på rätt sätt. Det skulle vara oerhört viktigt att man
får in föräldrarnas ansvar. Jag tror att det är bra om man kunde jobba
med den biten. Jag vill understryka det som ltl Carlsson sade.
Minister Carina Aaltonen, replik

Vi delar uppfattningen. Just nu jobbar vi t.ex. med ett alkohol- och narkotikapolitiskt program där vi alltid kommer tillbaka till föräldrarnas
ansvar och attityder. Hur ska vi få föräldrarna att återta sitt ansvar över
de växande tonårsbarnen? Det gäller allt, både alkohol, tobak och narkotika men också när det gäller hur man rör sig på nätet. Det är inte någon
lätt bit. Vi har på gång en plan på hur vi ska göra när det gäller återtagande av föräldraansvaret och när det gäller att involvera den tredje sektorn.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! En välvillig processledning gör att den här debatten går
vida utöver vad som är föremål för debatt. Vi talar nämligen om barnkonventionen i dess helhet och det är viktigt att göra det. Föremål för diskussion
är nu detta fakultativa protokoll. Att så är fallet är förståeligt och acceptabelt
på allt sätt. Det är ju ändå 20 år sedan lagtinget lämnade sitt bifall till den
underliggande barnkonventionen, som i sig var en stor vinning för Förenta
Nationerna. I lagtinget är vi inte så många kvar, från den tiden, som var med
och godkände och lämnade bifall till själva konventionen den gången. Därför
är den här utvidgningen mycket välkommen och nyttig. Det visar också på att
det kanske finns ett behov i lagtinget, kanske oftare än tidigare, att diskutera
den här typen av frågor.
Då kommer jag in på ämnet för min betraktelse, som lite skymtade förbi i
en replik, dvs. uppföljning av hur konventionen, innefattande detta fakultativa protokoll, förverkligas.
Såsom de allra flesta internationella konventioner nuförtiden innehåller
också den underliggande barnkonventionen rätt så avancerade mekanismer
för att förverkliga genomförande, i form av länder, rapporter eller landrapporter eller hur man vill uttrycka det hela.
Fakultativa protokollet innehåller i artikel 12 en motsvarande bestämmelse
som är dock mera specifik. Den bestämmelsen säger att parterna till konventionen ska inom två år, från det att den trätt i kraft i respektive land, lämna en
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rapport till övervakningskommittén för barnskydd i FN om hur de här åtagandena som ingår i protokollet har genomförts och förverkligats. Den rapportens för Ålands del kommer att avlåtas av Finland. Nu är jag ute efter fungerande mekanismer varmed också åländska erfarenheter och åtgärder och
fullföljande av konventionsförpliktelserna kommer in i den landrapport som
Finland ska avlåta. Nästa gång är det rapport nummer fyra för Finlands del.
Vi är ju inte särskilt vana i lagtinget att delta i övervakningsmekanismer för
sådana här internationellrättsliga obligationer. Men tiden är nog mogen att
vi, liksom andra parlament också inom folkrätten, utvidgar vårt befattningshavande med den typen av verksamhet, dvs. övervakning av att det som vi
förpliktar oss till också genomförs i praktiken. Ytterst ankommer det nämligen på oss i lagtinget att kontrollera att den offentliga maktutövningen i
självstyrelsesystemet sker på det sätt som vi har lovat att den ska ske.
Jag går i korthet till länderrapporterna. Jag hoppas att utskottet lite kan
bekanta sig med den typen av frågor, om det finns tid nu under den korta tid
som återstår med höranden. Det borde nog gå att klara av på en dag att ha ett
koncentrerat hörande om hur landskapsregeringar kommer in i de här landrapporterna med redovisning om hur barnkonventionen förverkligats, förverkligas och kommer att förverkligas i framtiden. Hur det går till och vilka
strukturer som då råder i förvaltningen för att fånga in erfarenheter. Vi har
här hört goda inlägg beträffande Röda Korsets möjligheter, barnombudsmannens möjligheter. Men det stora ansvaret i det här avseendet vilar på
kommunerna. Den samlade kommunala kompetensen som finns på Åland
har det yttersta ansvaret för att så här sker och det bör sammanfattas, enligt
min mening, av landskapsregeringen som bör och mycket väl kan vara behjälplig när Finlands landrapport nästa gång avfattas. Om man tittar i hur de
här rapporterna avfattas med anledning bl.a. av det här fakultativa protokollet så omspänner de huvudsakligen särskilda skyddsåtgärder. De allmänna
skyddsåtgärder som vi hittills har diskuterat följer av konventionen. Nu diskuterar vi innehållet i det fakultativa protokollet med de åtgärder som bör
genomföras för att barnets rättigheter ska skyddas mot försäljning av barn,
barnprostitution och barnpornografi. Särskilda skyddsåtgärder handlar i
detta avseende mestadels om skydd mot övergrepp via Internet, skydd mot
sexuellt utnyttjande och människohandel i stor utsträckning, överhuvudtaget
att bekämpa människohandel och framförallt handeln med barn, åtgärder
mot sexualbrott mot barn och barnpornografi och inte minst skydd för barn
som berövats friheten, kvarhållande, fängslande och tvångsomhändertagande. Alla dessa typer av åtgärder leder tyvärr, enligt erfarenhet, till situationer som det fakultativa protokollet vill förhindra.
Jag efterlyser ett bredare grepp i utskottet och hoppas att det finns tid för
det. Som ett resultat av det också, att lagtinget i framtiden närmare involveras i de rapporteringar som uppföljningen av konventionen föreskriver. Tack,
fru talman.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ltl Gunnar Jansson håller sig kvar vid funderingen på övervakningen av olika konventioner som man implementerar och lagstiftar om
också på Åland. Jag har nog den uppfattningen att vi, i jämförelse med
många andra länder som också implementerar de här olika konventionerna, är väldigt bra på att faktiskt också arbeta med de nämnda frå-
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gorna. Är det någonting särskilt som ltl Gunnar Jansson tänker på, eftersom han är väldigt angelägen att föra upp den här frågan?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Ja, det är jag. Jag är glad över ministerns replik. Jag
eftersträvar två saker. Det ena är en allmän internationell vetskap om att
på Åland sköts dessa typer av ärenden enligt den konventionsrätt som vi
nu håller på att behandla och att Åland därmed har en folkrättslig behörighet som bör tas till vara och synas, höras och märkas.
Det andra är att just det goda exemplet, som jag vet att vi kan visa
upp, också visas upp i den landrapport som Finland för Ålands del avlåter. Och att den i sådana här avseenden, i ärenden under självstyrelsens
behörighet, gärna och egentligen borde framträda i den rapport som så
småningom sedan behandlas och granskas av barnskyddskommittén i
FN.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Tack, talman! Det är ju väldigt mycket en förlängning av själva konkreta
frågan och själva innehållet i det ärende som vi egentligen diskuterar.
Det där är kanske mera den framtida proceduren.
Jag har den uppfattningen att det här är saker som ligger så väldigt
nära våra intressen så att man är väldigt angelägen om att man ska implementera, man ska leva efter andan och meningen i det här. Vi lyfter
gärna de här frågorna, man har någonting att relatera till och vi lever i
ett litet samhälle. Jag har uppfattningen om att vi är bra på det här i
jämförelse med många andra. Den aspekten finns också att vi också ska
tala om att vi gör det här och att man för ut det vidare i världen, det är
helt rätt.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Ja, det är detta som jag avser. När makten är delad i
Finland så som den är och vi har goda erfarenheter av att rapportera så
tycker jag att det är synd att de eventuellt bara försvinner eller rent av
förtigs i den landrapport som borde omfatta Åland, ifall Åland inte är
med i den typen av rapportering. Åland är med i den typen av rapportering om man själv ser till att man är med där.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet
remitteras till lag- och kulturutskottet.
Första behandling
5

Växtskyddsmedel
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 16/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 17/2011-2012)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Växtskyddsmedel är inte helt okomplicerade men ändå mer bra
än dåligt. I syfte att bedriva vettig produktion måste dessa medel användas.
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Men inte i en sådan utsträckning att omkringliggande marker utsätts för
oönskade inslag. Ungefär så kan man sammanfatta det förslag till en ny landskapslag om växtskyddsmedel som finans- och näringsutskottet har hanterat
i vår.
Det är en viktig lag men jag tar mig ändå friheten att inte ägna den så värst
mycket taltid. Som så många andra förslag är även detta en anpassning till
EU-rätten, i själva verket borde den ha notifierats redan i november i fjol, vilket nu lett till en formell underrättelse från EU:s sida, därför brådskar frågan
något.
Vid sidan av nödvändiga förändringar i växtskyddslagen föreslår landskapsregeringen också några förändringar i vattenlagen.
Utskottet har erfarit att i det stora hela ändrar den nya lagen inte mycket
för jordbrukarna medan handeln däremot tvingas genomföra utbildningar för
de som i praktiken ska sköta försäljningen av växtskyddsprodukterna. Dessa
kurser är dock inte särskilt omfattande.
När det gäller växtskyddsmedelslagen har utskottet enhälligt tillstyrkt lagförslaget, med undantag av några förändringar av huvudsakligen kosmetisk
natur.
När det gäller ändringarna av vattenlagen föreslår utskottet mer exakta
skrivningar för att göra lagstiftningen tydligare. Det handlar om hur man ska
definiera grundvattenområden, något som är av alldeles särskild vikt för alla
på Åland. Utskottet anser att det behövs tydlighet i lagstiftningen. Utskottet
föreslår att förordningsfullmakten 19 b § utgår såsom obehövlig och föreslår
också att landskapsregeringen inleder arbetet med att ta fram planer för att
säkra framtida vattenförsörjning samtidigt som markägares rätt till markanvändning säkras.
Fru talman! Det är därmed ett enigt finans- och näringsutskott som föreslår att växtskyddslagen jämte förändringarna i vattenlagen kan antas med de
nya skrivningar som framgår i betänkandet.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack fru talman! Ltl Pettersson nämnde ändring av vattenlagen 19 § där
utskottet har försökt vara tydlig och enligt mig kanske lite övertydlig genom att i Finland klassificeras grundvattenområdena och här på Åland
definierar vi dem. I riket klassas de i tre områden och här säger vi rakt
ut vad ett grundvattenområde är. Det kan eventuellt bli för övertydligt i
fortsättning och ställa till lite problem, men tiden får visa.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Jag har två korta kommentarer i och med att det blev lite oklart.
Grundtanken med att ha en egen lagstiftning på det här området var ju att
man skulle ha möjligheter att t.ex. kunna ta växtskyddsmedel betydligt billigare från Sverige.
Ett konkret exempel är att man nu håller på att bygga upp majsproduktion
här på Åland. Det är en gröda som har gått bra de sista två åren och ökar
alltmera i omfattning. Växtskyddsmedel för majs finns inte i det finska registret men det finns i Sverige, men från Sverige får man inte ta. Därför är min
första fråga till utskottet: Grundtanken var att man skulle kunna ha en större
685

flexibilitet för näringen, att man skulle kunna ta hem EU-godkända medel
och att man eventuellt skulle kunna köpa från Tyskland eller Sverige om man
fann det billigare och om det fanns behov. Har man diskuterat det i utskottet?
Jag har noterat att lagstiftningen under de senare åren har ändrat; det finska
registret är i praktiken det åländska registret. Det förs inget skilt register.
Utskottsordförande Pettersson sade i sin presentation att det var mest
kosmetiska ändringar. Men det finns två uppmaningar till landskapsregeringen varav han nämnde den ena; att man skulle komma med kompletterande lagförslag när det gäller definition av olika typer av grundvattenområden. Det har jag ingenting emot. Det får vi ta ställning till när det kommer.
Det sägs ytterligare: ”Därtill uppmanar utskottet landskapsregeringen att
påbörjar ett arbete med att ta fram planer för att säkra framtida vattenförsörjning samtidigt som markägares rätt till markanvändning säkras”. Jag
förstår inte på vilket sätt det hör till den här lagframställningen? Utskottsordförande Pettersson nämnde inte något om det heller. Kanske jag kan få en
kommentar om det? Tack.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! När det gäller växtskyddsmedel så kom vi fram till att man nog
kan köpa dem från Sverige om de olika medlen heter samma sak.
När det gäller definition av grundvattenområdena och markägares
rätt så ville vi ta med det i och med att man gick in och tangerade vattenlagen. Det fanns saker där som behövde klargöras.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det kan säkert finnas frågor som behöver klargöras när det gäller det
sistnämnda. Men jag förstår inte riktigt kopplingen till den här framställningen.
Angående register så torde det vara på det sättet som ltl Petterson säger; om det är exakt samma produkt med exakt samma produktbeteckning och den är godkänd i Finland så kan produkten upphandlas också i
Sverige eller var som helst. Men problemet är när produkterna inte är
godkända i Finland. Märkväl, produkterna är EU-godkända men inte
godkända i Finland. För att den flexibiliteten ska finnas så måste det
byggas upp ett eget åländskt register. Jag nämnde exemplet med majs,
men det finns flera olika grödor. Vi vet att jordbruksnäringen har en allt
mera försämrad lönsamhet, det gäller nog att ha periskopet uppe och
försöka hitta nya intressanta grödor. Det här är viktigt. Om jag förstod
svaret rätt så kanske man inte har diskuterat frågan ur det perspektivet.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Man kan väl säga att vi inte har gått in i detaljer i den frågan. Men visst finns det ett tydligt önskemål från utskottet att de produkter som finns att köpa i Sverige också bör vara registrerade och godkända i Finland. Utskottet förutsätter att regeringen ska arbeta för det,
där det är möjligt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är en bra utfästelse från utskottsordförande Pettersson, att man förutsätter att regeringen ska jobba med det här. Jag tror att det är oerhört
svårt att påverka det finska registret och försöka få in produkterna där. I
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så fall kräver det att man bygger upp ett eget åländskt register med de
administrationskostnader och krångel som det innebär. Det är givetvis
något som man här, likaväl som på andra områden, måste väga nyttan
mot kostnaderna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen
om växtskyddsmedel för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av vattenlagen för landskapet Åland för
godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
6

Elmarknadslag
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 17/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 13/2011-2012)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet. Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Förslaget till en ny elmarknadslag är resultatet av ett EU-direktiv
som i brådskande ordning borde implementeras i vår egen lagstiftning. Avsikten med direktivet och lagen är att tydligt skilja mellan å ena sidan nätverksamheten och å andra sidan produktion och leverans av elektriciteten till
slutkunderna. Målet är en trygg elmarknad som ska vara lätt att begripa och
förhålla sig till. Uppdelningen i ett stamnät och ett distributionsnät ska säkerställa att olika juridiska kroppar inte ska kunna kontrollera båda delar.
Det stannar inte där. För att kunna kontrollera att verksamheten sköts
med medborgarnas bästa för ögonen föreslår man också att en särskild elmarknadstillsynsmyndighet inrättas. Den ska övervaka i stort sett allt som
har med elektriciteten att göra.
Detta kan te sig något överdrivet då vi på Åland de facto har bara ett stamnätsbolag, Kraftnät Åland Ab, som är helägt av landskapet. Vi har färre än en
handfull säljbolag. Ändå måste vi följa det elmarknadsdirektiv som EU slagit
fast och till och med bilda en ny myndighet för att kontrollera dessa få aktörer. Från kommissionens sida tycker man detta brådskar och har dels skickat
en formell underrättelse samt ett motiverat yttrande i ärendet. Landskapsregeringen har svarat att direktivet avses bli implementerat inom november i år
vilket är bra, annars riskerar vi som bekant böter.
Lagförslaget är dock inte helt okomplicerat då den ursprungliga skrivningen tangerade till exempel konkurrenslagstiftningen som ju ligger under finländsk behörighet. Utskottet har därför föreslagit några nya skrivningar i såväl de allmänna motiveringarna som i detaljhanteringen vilka framgår i betänkandet för att försäkra oss om att lagen verkligen kan godkännas senare i
höst. Som så ofta är det en skir balansgång att dels implementera direktiv och
dels hålla sig inom den åländska behörigheten
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Utskottet har vidare på ett mer allmänt plan diskuterat vikten av att noggrant följa utvecklingen inte minst när det gäller konsumentpriset på el och
har förstått att en energikommission står i beråd att tillsättas så fort den nya
myndigheten är skapad. Det är viktigt att så sker med tanke på att energipriserna tenderar att gå åt bara ett håll i dagens läge, i synnerhet har priset på el
stigit kraftig de tre fyra senaste åren. I sammanhanget förtjänar det också att
understrykas att det förvisso finns vissa nackdelar med myndigheter som utgörs av en eller få personer men att vi ser fram mot en pragmatisk och kostnadseffektiv lösning avseende just denna elmarknadstillsynsmyndighet.
Jag vill också på utskottets, och möjligen hela lagtingets, vägnar avsluta
med en from förhoppning att i fortsättningen få besked om lagar som denna i
ett betydligt tidigare skede än vad som nu varit fallet. Tack vare ett gott samarbete mellan regeringen, lagberedningen, utskottets sekreterare samt samtliga medlemmar kan vi ändå idag presentera vårt betänkande.
Utan att trötta er med detaljer kring lagtexterna föreslår alltså ett enigt finans- och näringsutskott att förslaget till ny elmarknadslag antas tillsammans med de ändringar som framgår i betänkandet. Tack för ordet.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Den liberala gruppen gick in i den här diskussionen utgående
från framställningen med konsumentpriserna för el för ögonen. Det är en
diskussion som har förts länge och väl bland annat i samband med finansieringen av Finlandskabeln och även därefter.
Vi ställde frågan och hade kravet i samband med framställningen att en
energikommission ska tillsättas, som utskottsordförande pratade om under
presentationen av betänkandet.
Vi nöjer oss med det besked som vi har fått att n energikommissionen
kommer att tillsättas så fort den här lagen har trätt ikraft och elmarknadstillsynsmyndigheten är inrättad. I det här skedet nöjer vi oss med det. Vi tycker
att det är synnerligen viktigt att man från politiskt håll och från myndighetshåll, efter att lagen är tagen, fokuserar på det faktum att elpriserna på Åland
är rätt höga.
Förutom den detaljen vill jag bara nämna ytterligare en sak som står i detta
betänkande och som även var föremål för diskussion i utskottet. Jag måste
uttrycka förnöjsamhet över den goda diskussionen som hela utskottet hade i
de här frågorna. Det fanns uppenbarligen en stor samsyn i detta som jag här
står och anför om. Konsumentpriserna bör hållas så låga som möjligt.
Elmarknadsdirektivet går ut på att separera distribution och ren andel av
elektricitet, precis som utskottsordförande nämnde. Direktivet har ett undantag för aktörer där aktören har mindre än 100 000 kunder i slutändan. Det
här ter sig säkert naturligt sett ur ett EU-perspektiv, 100 000 kunder och företag som har den mängden kunder är säkerligen små kunder i det sammanhanget. Men just på Åland så finns det ingen aktör som har så många kunder
som 100 000 kunder. Det är naturligt när vi de facto utgår ifrån en befolkning
på cirka 28 000. Utskottet har diskuterat den här frågan. Undantagen finns i
det här direktivet men direktivet ger en möjlighet att stränggera lagstiftningen utgående från gränserna från undantag.
”Utskottet anser att landskapsregeringen bör överväga möjligheten att i
en kommande förordning eftersträva likartad reglering för nätinnehavare
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med färre än 100 000 kunder som för nätinnehavare med 100 000 kunder
eller fler.”
Att utskottet säger det betyder att grundtanken med elmarknadsdirektivet
är att man ska separera distribution och elhandel också på det småskaliga
Åland. Tack.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Jag hade nöjet att vara med i behandlingen i utskottet av den här
lagstiftningen. Med min bakgrund som mångårig medlem och tidvis ordförande i Kraftnät Åland Ab så var det mycket intressant att delta i den här behandlingen.
Ordförande gav en alldeles utomordentlig presentation av betänkandet och
det kompletterades väl av ltl Perämaa som visade på det goda samarbetet i
utskottet särskilt i den här frågan.
Jag vill ytterligare komplettera med frågan om prissättningen på nättjänster när elkraften transporteras i ledningar runt Åland. Då är 45 kilovoltsledningarna Ålands Kraftnäts stamnät medan de som är under 45 kilovolt är distributionsbolagens. Vi har två aktörer på Åland som äger distributionsnät;
Ålands Elandelslag och Mariehamns Elverk, som nu är en fristående myndighet inom stadens koncern. Det är viktigt att båda de här bolagen har en korrekt redovisning av sina distributionskostnader, kostnaden för själva nätet,
vägarna.
Enligt gällande lagstiftning numera, särskilt motiverad av vårt EUmedlemskap, kan olika försäljare av elenergi komma in till konsumenterna
och konkurrera på lika villkor som alla andra. Så har det inte varit i Finland
tidigare, så är det i Finland idag. Så har det inte varit på Åland tidigare, så är
det inte på Åland idag. Det här är en uppgift som landskapsregeringar under
80-talet har haft som uppgift att kontrollera. Jag tror inte att man har haft tid
för det. Nu kommer den här myndigheten att få en någorlunda klar uppgift
att göra detta. Men landskapsregeringens ansvar kvarstår också enligt lagstiftningen för att göra dessa kontroller så att konkurrensneutraliteten i distributionsnätet är rimlig och tillräcklig. För att man ska kunna kontrollera det
fordras att bägge distributionsbolagens bokföring klart visar hur fördelningen
av kostnaderna för de olika verksamheterna är uppgjord och att den är rättvis. Jag vet att en sådan redovisning görs idag och den förefaller att vara relativt tillfredsställande inom båda aktörerna. Det är skäl dels för landskapsregeringen och för den nya myndigheten att kontrollera att så är fallet i tillräcklig grad och sedan dels också kontrollera följderna av sin kontrollfunktion
ifall att prissättningen på nätet är för hög. Det innebär att konkurrensneutralitet inte föreligger. Då kan t.ex. inte en åländsk aktör, såsom Mariehamns
Energi är idag som inte har något eget nät, konkurrera med dem som äger
distributionsnäten ifall att det är så. Ett bolag som Chips eller ett bolag i Mariehamn kan inte heller begära offerter på elenergi från vem de vill för att få
billigare elenergi för sin verksamhet. Det vore ju förödande för det åländska
näringslivet om så vore fallet. Den här kontrolluppgiften är mycket viktig i
dagens Europa och på dagens Åland. Tack.
Talmannen
Begärs ordet? Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen i
sin helhet.
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Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av ellagen för landskapet Åland för
godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Enda behandling
7

Förslag till första tilläggsbudget för år 2012
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 18/2011-2012)
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 3/2011-2012)
Diskussionen i ärendet kommer att hållas idag medan detaljbehandlingen börjar vid
fredagens plenum.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Det ska sägas direkt. I stort sett ingen av dem som utskottet hört
när det gäller de föreslagna inbesparingarna har av rätt självklara skäl applåderat dem. Annat är såklart inte att vänta. Ingen vill förlora förmåner man
haft. Ändå måste det ske. Det är nödvändigt att spara. Målet med vårt arbete
tydlig definierat. Den gungande landskapsbudgeten ska bringas i balans så
fort som möjligt, helst redan till 2014, för att redan 2015 skapa ett finansiellt
handlingsutrymme. Med denna tilläggsbudget bedömer utskottsmajoriteteten att vi är på god väg.
Här kunde man gå in i en diskussion kring skattehöjningen i Finland vilket
höjer de fiskala intäkterna även för Åland. Märkväl, den skattehöjningen är
även ålänningarna med och betalar. Hur som helst är det semantik om hur
mycket det så att säga räddar en del av landskapets ekonomi. För verkligheten är att de pengarna är en del av realekonomin.
Ändå sätter den så kallade extra intäkten ljuset på den svagaste punkten i
vårt nuvarande ekonomiska system. För medan vi har fullt bestämmande
över utgifterna är inkomsterna något som avgörs av Finlands riksdag. Om
Åland ska få sin ekonomi i balans kan vi alltså inte göra som andra företag i
problem, försöka öka inkomsterna och skära i utgifterna. Vi kan bara göra
hälften, hålla utgifterna i schack genom besparingsåtgärder.
Dessa nedskärningar borde naturligtvis ha gjorts för mycket länge sedan
men då det blivit för sent att vakna tidigt så är det framtiden räknat från nu
som vi måste förhålla oss till. Hur jobbigt det än är. Medborgarna måste betala lite mer och kanske få lite mindre. Denna förändring tar tid vilket det
måste få göra. Demokrati är för viktigt för att hantera lättvindigt.
I landskapsregeringens och finansminister Nordlunds första riktiga tillläggsbudget finns förvisso många rätt allmänna skrivningar. Det är troligen
nödvändigt i samband med en omställningsbudget som ju på flera sätt och i
högre grad bereder marken för en framtid än sätter de faktiska ramarna. På
flera områden måste alltså landskapsregeringen komma tillbaka till lagtinget
innan förslagen blir lag och operativa. Det borde vi hålla i minnet när vi diskuterar vidare. Jag förstår heller inte hur man någonsin ska komma framåt
och göra nödvändiga omställningar utan att göra som nu. Först förklara avsikten och sedan komma med lagförslagen.
Lite övergripande uttryckt var det årliga underskottet 10-15 miljoner euro i
november i fjol, kanske uppemot 20 miljoner. Som bekant beror det på vilka
avväganden man gör. I den liggande tilläggsbudgeten vidtas de första inbesparingsåtgärderna. De kanske inte räcker till. Det kanske måste göras ännu
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mer. Men det är en bra början. Vi måste hålla landskapets egna utgifter i ett
fast grepp. Och inte nog med det. I allt detta sparande och prioriterande får vi
aldrig glömma bort det livsviktiga ledarskapet som rätt hanterat ska inspirera
alla ålänningar att göra mer med ibland mindre resurser, som vi alltid har
gjort.
Allt handlar om att skapa förutsättningar för framgångsrika företag och
orädda samt produktiva medborgare som kan bidra med skattekraft. Det
finns möjligheter precis överallt, men på olika sätt. Politikens viktigaste uppgift är att skapa framtidstro hos alla som valt Åland som sin boplats. Men sådant sker inte genom att svinga med något trollspö. Allt självförtroende börjar hos en själv. Det är därför var och ens medborgares både skyldighet och
rättighet att se det halvfulla glaset i livet. För vad än man tycker om än det
ena och än det andra får vi aldrig glömma bort att vi bor på en av världens
tryggaste platser. Det ska vi tillsammans fortsätta kämpa för. För att göra
stora investeringar måste det finnas framtidstro och för att lyckas krävs alla
händer.
Det är lätt att i allt detta framstå som en sann domedagsretoriker när det
gäller dagens finansiella situation. Det är både sant och inte sant. Vi måste
förvisso se över våra utgifter men sett ur ett helikopterperspektiv handlar det
trots allt om rätt små uppoffringar. Alla våra möjligheter finns kvar och vår
lycka vilar fortfarande i våra egna händer. Men bara om vi själva vill. När det
gäller framtiden och möjligheterna är det viktigt att inte låta några små moln
skymma sikten mot himlen. Ni som deltog i den stora Kapitalmarknadsdagen
i Alandica igår vet vad jag menar. Åland formligen kryllar av entreprenörer
som med öbons trygga självförtroende nyfiket blickar mot framtiden och inte
drar sig för att utmana till och med världsledande konkurrenter. Detta ska vi
fortsätta med, vi måste skapa trygghet som leder till entreprenörskap.
Jag vill fortsätta med att lyfta fram några områden som diskuterats mer än
andra i utskottet och bland allmänheten. Det innebär dock inte att de övriga
är oviktiga, långt därifrån.
Samhällsservicestrukturreformen är ett bökigt ord men beskriver ändå väl
vad som är den kanske största utmaningen för oss alla. För att med bakgrund
av en försörjningskvot som går åt fel håll, där färre arbetsföra ska försörja fler
pensionärer, krävs nya sätt att arbeta och leva. Vi har nyligen fått några idéer
från en av regeringen tillsatt arbetsgrupp och ser från utskottets sida fram
mot att regeringen snarast återkommer med ännu mer konkreta tankar kring
fortsättningen. Det är som ni förstår inget alternativ att inte göra något, i
synnerhet med tanke på de små kommunerna i glesbygd och skärgård vilka
känner sig trängda av den diskussion som nu pågår. Vi får aldrig glömma bort
att värna och stärka de svagaste i samhället. För idag gäller, som det alltid
gjort, styrkan i ett samhälle definieras i omsorgen om de som av olika skäl
inte klarar sig lika bra som andra.
Den digitala agendan kan låta teoretisk men är starkt sammanlänkad med
samhällsservicestrukturreformen. Vår förvaltning har släpat efter alltför
länge när det gäller att på ett rationellt sätt hantera alla frågor som hör ihop
med digitaliseringen och skötseln av vårt gemensamma samhälle. Utskottet
understryker vikten av att i synnerligen brådskande ordning komma vidare.
Annars kan vi inom några år stå inför ett faktum att vårt kulturarv arkiveras i
Helsingfors eller i Stockholm istället för på Åland. Det är viktigt med en helhetssyn i det fortsatta jobbet och vi uppmanar därför landskapsregeringen att
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snarast återkomma till lagtinget med ett meddelande kring hur denna upprustning och uppryckning i praktiken ska hanteras. Det borde i ärlighetens
namn inte vara så svårt. Vi har i dag på Åland IT-bolag som framgångsrikt
konkurrerar på världsmarknaderna. Då ska vi väl lyckas göra samma sak
inom det offentliga Åland också.
Fru talman! För att vi ska kunna leverera samhällsservice även i framtiden
är det viktigt att kommunernas skattekraft kan upprätthållas. Av det skälet
anser utskottsmajoriteten i likhet med regeringen att det är fel att överlåta
sjukdomskostnadsavdraget på kommunerna. Avdraget försvann i Finland
1992, men hittills har vi på Åland lyckats behålla det. Slopandet av sjukkostnadsavdraget i kommunalbeskattningen flyttar över en del av kostnaderna på
medborgarna istället för på landskapet eller kommunerna. Det är förvisso en
del av den generella välfärden, som vi hittills kunnat unna oss, som nu försvinner till följd av nya och andra tider. Det är dock viktigt att hitta system för
att hjälpa de som drabbas hårdast av det slopade avdraget. Det är inte första
gång man slopar tidigare beviljade avdrag. Ett stort avbräck var det så kallade
allmänna avdraget som försvann för några år sedan, ett framtvingat beslut
även det. Alla vill ha avdrag men få vill eller i vårt fall har råd med att betala
dem. Detta är i självstyrelsepolitisk mening naturligtvis inte optimalt. Men
det är det inte heller att över tid göra av med mer pengar än som kommer in.
Ett ekonomiskt sunt Åland är ett starkt Åland.
Slopandet av indexjusteringen av studiestödet har det rått delade meningar om i utskottet vars majoritet dock stöder förslaget från regeringen. Vi tror
inte en indragning av förhöjningen kommer att inverka menligt på våra studerandes möjlighet till försörjning.
Skärgårdstrafiken är något som detta lagting hanterat i snart exakt 90 år.
Men frågan är om inte dagsläget är mer oförutsägbart än någonsin tidigare.
Åland är ett oerhört oljeberoende samhälle och oljepriset befinner sig idag i
ständig uppgång. Här väntar alltså en omställning i skärgårdstrafiken som i
allt högre grad blir en allt större utmaning för hela Åland. Idag står vi de facto
inför en ekvation som inte går ihop. För medan kostnaderna i det närmaste
skenar lider skärgården av en utflyttning som med få undantag när pågått
lika länge som självstyrelsen funnits. Slutresultatet blir att skärgårdstrafikens
relativa andel av budgeten stiger för varje år som går. Gillar man siffror kan
man fundera på vad det i praktiken betyder att bränslepriset stigit med hisnande 450 procent på 12 år, inom skärgårdstrafiken är det i pengar från 1
miljon till 4,5 miljoner euro. Ändå måste det understrykas att skärgården är
Ålands kanske viktigaste resurs. Det är där vår identitet och ursprung kommer från. Av det skälet är det nödvändigt att med det snaraste komma med
förslag till lösning från landskapsregeringens sida. Ett nytt turlistförslag är på
gång just i dessa dagar och utskottet emotser med intresse hur landskapsregeringen ska leva upp till de formulerade sparkraven.
Naturbruksskolan är en liten men vass sten i den samhälleliga skon. Byggnaden måste användas bättre än idag, vi har inte råd att stå där med outnyttjade byggnader alltmedan vi betalar hyror för lokaler i Mariehamn. Hela utskottet stöder den tanken. Men vi är lite oense om hur det i praktiken ska gå
till. Oppositionen vill inte bevilja några pengar alls innan det är helt klart vilken eller vilka verksamheter som ska dit. Det tycker vi andra i utskottet är för
operativt och föreslår istället att lagtinget beviljar pengarna nu för att snabbt
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sätta fart på renoveringen. För när allt kommer omkring så kan man inte
bygga ett kontor på så i grunden många andra sätt än ett.
Jag har redan berört IT-branschen där ålänningar visat framfötterna över
hela världen. En minst lika viktig bransch är livsmedelsklustret som redan i
dag är en viktig exportör av unika produkter och i framtiden sannolikt blir
ännu viktigare. Det är troligt att en värld som kräver hållbarhet i större grad
kommer att övergå till närproducerad mat. Då kan Ålands läge mellan två
stora marknader, Finland och Sverige, bli synnerligen värdefullt. I tilläggsbudgeten föreslås som en rationalisering och inbesparing att avbytarsystemet
inom en tre års period ska privatiseras. Under åren 2013 och 2014 händer
ingenting men till 2015 ska kostnaderna ner från dagens 600 000 euro till
200 000 euro. Är det tillräckligt för att branschen ska klara sig och för att industrin i form av ÅCA ska ha tillräckligt med råvaror? Det vet varken jag, utskottet eller regeringen med säkerhet. Därför understryker utskottet vikten av
att noga analysera effekterna för en livsviktig bransch innan regeringen går
vidare med de lagförslag som måste komma innan privatiseringen blir verklighet. Man ska också i sammanhanget minnas att det handlar om en omställning som inte börjar nu utan som har inletts för många år sedan. År 1990
fanns det 207 mjölkproducerande gårdar. Idag är vi nere i drygt 40. Utvecklingen går mot ännu färre små gårdar men ännu fler stora. Det är en omställning till modern ekonomi som även många andra branscher genomlevt och
klarat av och mer än så. En modernisering är sällan eller aldrig dålig. Många
branscher har ställt om och insett att omställningen i sig blev nyckeln till
ännu större framgång.
Utmaningen är att producera mer mjölk vilket leder till högre priser och
sundare affärsverksamhet – ÅCA har kapaciteten, kunskapen och verktygen.
Det finns efterfrågan på många fler än 1000 kor till. Och för att klara det
måste en omställning göras. Under 20 års tid har mjölkproduktionen i stort
sett stått stilla. Det är dags att med alla till buds stående medel gjuta framtidshopp och – tro i en genuin åländsk framtidsbransch.
Det förtjänar också att understrykas att de finns goda skäl att överlag se
över den befintliga bidragspolitiken som ibland har lyckats och ibland har
misslyckats men sällan setts över särskilt noga. När man har med skattepengar att göra är det prickskytteprincipen som borde råda. De vilda hagelskotten är sedan lång tid tillbaka obsoleta. Utskottet understryker dock också
att regeringen måste se till att det finns kapital för att klara den planerade
omställningen inom t.ex. jordbruksklustret. Man borde t.ex. inte leda bort
verksamma gårdar till så kallad extensiv drift där man odlar grödor som ingen vill ha för att EU i sin vishet medger stöd för sådant. Detta är såklart ett
otyg och något som inte finns i så värst många andra branscher.
Några ord om budgetmotionerna. Jag vill ge en eloge till liberalerna som
med hjälp av sina motioner på riktigt deltar i ansvaret för vårt gemensamma
Ålands bästa. Så ska demokrati fungera, är man inte nöjd med de förslag som
finns ska man komma med egna förslag. Detaljerna i motionerna får självklart motionärerna själva presentera. Utskottsmajoriteten valde att förkasta
motionerna men jag vill ändå tacka för den konstruktiva debatt som förslagen
satte igång i utskottet.
Vi har också några reservationer från såväl liberalerna som från Ålands
Framtid vilka är bifogade till betänkandet. De är ett resultat av omröstningar
där minoritetens förslag föll. Inte för att de är dåliga utan eftersom de tids693

mässigt inte passar in i den omställning som regeringsblocket ämnar inleda.
Jag vill ändå passa på att ge oppositionens företrädare min erkänsla för ett
väl utfört jobb. För att bygga ett stabilt, inspirerande och tryggt Åland behövs
alla sidor. Inte bara regeringsblocket.
Fru talman! Omställningsbudgeten handlar trots allt om marginella förändringar i ett välfärdssamhälle som i allt väsentligt bara kan beskrivas som
världsklass. Jämfört med vad som hänt i andra europeiska områden måste vi
minnas att de upplevda försämringar som vi nu tvingas genomföra är mindre
än många andras.
Vi står inför en omställning som ruskar om den ekonomiska trygghet vi
vant oss vid. Det är dock skäl att understryka att den säkerheten är och har
under många år varit falsk. För precis som vilket hushåll som helst kan heller
inte landskapet Åland fortsätta sin resa mot framtiden genom att göra av med
mer pengar än som flyter in. Det slutar med att de som är unga idag tvingas
reda upp vad deras föräldrar ställt till med. Så kan man såklart inte ha det.
Därför är det viktigt att genomföra denna omställning, till nytta för det landskap vi tack vare framsynta självstyrelsekämpar för 90 år sedan fått i vår omsorg, med avsikt att vi så småningom ska ge vidare till nästa generation.
Detta är de första stegen på ett arbete som inte bara varar fyra år utan som
över tid ska göra Åland till en blomstrande ö och dess medborgare till orädda
världsmedborgare.
Fru talman! Jag vill avslutningsvis passa på att rikta ett särskilt tack till utskottssekreterare Niclas Slotte samt alla mina kolleger i finans- och näringsutskottet. Ni har på ett storartat sätt medverkat till att arbetsklimatet i utskottet är inspirerande, kreativt och handlingskraftigt. Vi är inte till alla delar
alltid överens om tingens ordning men det råder respekt och glädje i våra
gemensamma förhandlingar. För det vill jag tacka er alla. Med
Med de orden förslår jag på finans- och näringsutskottets vägnar att landskapsregeringens förslag till första tillägg till budgeten för 2012 antas med
beaktande av utskottets motiveringar i betänkandet. Om så sker har vi knappt
341 miljoner euro till vårt förfogande för driften av vårt landskap. Tack för
ordet.
Ltl Anders Eriksson, replik

Trots många ord finns det säkert många frågor som man vill ställa. Jag
ska bara ställa två frågor till en början.
Det är alltid intressant att höra hur finansutskottet resonerar angående konjunkturläget. Det står; ”inom finans- och försäkringsbranschen råder det överlag optimism.” Med tanke på resultatet av
Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag och Ålandsbanken vore det intressant att höra hur finansutskottet har tänkt med formuleringen att det
råder optimism inom den branschen?
Det som är ännu mera intressant är när man säger; "utskottet har erfarit att landskapsregeringen fortsätter den tidigare landskapsregeringens arbete på politisk nivå för att ändra avräkningsgrunden". Om
det förekom något arbete tidigare och om det pågår något arbete nu ska
jag återkomma till. Man säger också så här i det sammanhanget; "utskottet betonar vikten av att avräkningsgrunden förändras så att den
beaktar den åländska befolkningens relativa storlek". Hur har finansutskottet tänkt där?
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Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! När det gäller optimismen och de ekonomiska analyserna så har vi till stor del baserat oss på ÅSUB:s konjunkturrapport.
Konjunkturrapporter är ju av den kalibern att de gäller för stunden. I
dagens läge gäller de möjligen kortare än någonsin. Överlag tror jag att
ÅSUB ser ganska ljust på framtiden. Men det finns säkert små hack i
vägen som dyker upp hela tiden.
När det gäller avräkningsgrunden har vi inom utskottet resonerat att
den baserades på en befolkningsmängd i förhållande till en befolkningsmängd i riket som idag inte längre återspeglar verkligheten. Idag
är vi en större del av Finland än vad vi var när avräkningsbeloppet fastställdes.
Ltl Anders Eriksson, replik

Vi kanske får återkomma till om det är så optimistiskt eller inte i bankeller försäkringsbranschen. Jag tror att ltl Petterson och jag är överens
om att det finns en hel del problem.
Det finns en speciell automatik i självstyrelselagen om hur avräkningsgrunden ska justeras. Ingen av de tre parametrar som finns där har
något att göra med befolkningsmängden. Därför är jag lite förvånad över
den här formuleringen. Jag ska i mitt anförande gå lite mera in på djupet i det här så kanske jag får anledning att återkomma.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag noterade att utskottets ordförande uttryckte att det ändå är
marginella förändringar som nu kommer att genomföras för Åland är
ändå ganska blomstrande och i den här omställningen är det ändå sist
och slutligen marginella förändringar.
Vi ser att omställningen särskilt kommer att drabba enskilda personer
genom sjukkostnadsavdraget och genom att man tar bort indexjusteringen på studielånet.
Vi efterlyser att man skulle ha kommit vidare med de stora verkligt
viktiga omställningspunkterna som reformarbetet. Reformarbete när
det gäller kortrutt och reformarbete när det gäller samhällsreformen.
Till den delen noterar jag att utskottet också lite säger detsamma som liberalerna sade i remissen; det är för lite konkret.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Jag tror inte att vi har sagt att det är för lite konkret. Tvärtom, jag tror
att jag var ganska tydligt här, ska man börja en lång väg så måste man
börja med ett steg. Det är antagligen ganska bra att börja med avsiktsförklaring för att sedan gå in på riktigt verkstad.
De stora reformerna nämns t.ex. samhällsservicestrukturreformen.
Den reformen vill vi att påskyndas och det har vi varit väldigt tydliga
med. Att inte kalla borttagandet av sjukkostnadsavdraget för stort förstår jag inte riktigt. Det berör 10 000 människor, vilket jag tycker jag är
rätt många faktiskt.
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Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Att ta bort sjukkostnadsavdraget som drabbar så många människor är ju inte någon reform, det är inte någon ändring i strukturer
och hur vi ordnar samhällsservicen. Det är helt enkelt så att befolkningen får bära inbesparingarna. Omstrukturering i vår samhällsservice gör
vi genom att göra andra system. Det är ju detta som utskottet säger;
man vill ha mera konkret när det gäller samhällsservicen. Man säger att
landskapsregeringen snarast ska återkomma. När det gäller den digitala
agendan så säger man att landskapsregeringen ska återkomma snarast.
Och när det gäller kortrutt så ska landskapsregeringen snarast komma
igång. Jag läser det som att utskottet delar liberalernas åsikt att det här
måste konkretiseras och att man måste komma igång ifrån landskapsregeringens sida. Man kan inte bara fortsätta att prata och ha intentioner.
Man måste ha konkret verkstad.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! Jag gissar att innehållet i betänkandet på många sätt
måste tolkas ur betraktarens egna ögon. Det är kanske inte så konstigt
när jag tänker efter. Den här regeringen har nu suttit i sex månader. Att
reformera ett samhälle på den tiden är övermaga faktiskt. Jag tror att
sådana strukturreformer som efterlystes, och som jag säkert till vissa delar, måste ta längre tid på sig, annars blir det för plötsligt. Men jag tycker att det är ett bra sätt och en fin reformering att dela upp tidigare
kostnader på väldigt många privatpersoner istället för på få kommuner
eller en, landskapsregeringen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Majoriteten tänker fortsättningsvis gräva ett stort hål i den generella välfärden genom att ta bort sjukdomskostnadsavdraget. Jag
tycker ändå att det är positivt att utskottet lyssnar på remissdebatten
och på allmänheten. Man konstaterar att människor med långvariga
sjukdomar och multisjuka drabbas mycket hårt. Det står också; ”utskottet har erfarit att landskapsregeringen tänker vidta åtgärder för att
kompensera dem som drabbar hårdast”. Finns det alls någon konkretisering på vilka åtgärder man tänker vidta? Vi kan också läsa att man
tänker höja ÅHS-avgifterna som motsvarar ungefär 1 miljon. Finns det
något konkret när det gäller dem som drabbas hårdast?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Jag tror att frågan är fel ställd. Jag företräder finans- och
näringsutskottet, inte landskapsregeringen. Det är landskapsregeringen
som ska komma med de operativa förslagen.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Så är det så klart. Jag tilltalar nu utskottets ordförande som har
fått en helt annan information än vad jag, som vanlig lagtingsledamot,
har haft möjlighet att få. Jag skulle gärna vilja veta om det finns något
konkret som utskottsordförande känner till.
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Ltl Jörgen Pettersson, replik

Jag har som utskottsordförande sagt allt som jag känner till just nu.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Jag vill tacka utskottsordförande Pettersson för presentationen av vårt betänkande. Jag noterade att ltl Pettersson nämnde
att det är fel att sätta sjukkostnadsavdraget på kommunerna. Anser ltl
Pettersson att det är rätt att sätta det på den enskilde medborgaren?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Svar: Ja.
Ltl Tony Asumaa, replik

Det var ett mycket klart och tydligt svar, tack.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Kan utskottsordförande förklara lite hur majoriteten
resonerade när budgetmotion nr 17 förkastades? Motionen handlar om
utbyggnaden av kortrutten för Kökartrafiken över Föglö till fasta Åland.
I betänkandet kan jag inte utläsa några riktiga sakargumenten som
skulle stöda ett förkastande. Jag skulle gärna vilja höra av utskottsordförande vad man grundar sig på.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack för frågan, ltl Sundblom, jag svarar gärna på den. Min uppfattning
om motionen är att den var lite väl yvig för att på riktigt kunna tas på
allvar. Att säga att man ska börja gräva någonstans på östra Föglö motsvarar inte de förväntningar som jag har på en beredning från trafikavdelningen eller på en planering över exakt hur kortruttssystemet ska se
ut. En sådan beredning är satt i full gång för ögonblicket och den väntar
jag på. Även om jag normalt sett är en vän av att man ska handla snabbt
så tror jag att vi just i det här fallet vinner på att fundera igenom saken
rejält innan vi sätter spaden i östra Föglö.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack för den förklaringen utskottsordförande Pettersson. Jag åkte båt
igår tillsammans med en markägare från östra Föglö. Utan att någon
sade något så svängde han in och sade; ”här är det djupt, här kan vi
bygga färjfäste”. Det var markägaren själv som sade det. Vi ska börja
smida medan det är möjligt. För varje år som går byggs det fler och fler
fritidshus och fritidsstugor som blockerar större och större områden så
att det sedan blir svårigheter i framtiden. Att säga att motionen var för
yvig, så den pekar ju på en konkret åtgärd som har diskuterats sedan
mitten på 1950-talet. Det går långsamt. Jag noterar nu att utskottsmajoriteten ställer sig till gruppen förhalare av kortrutten igen. Det är beklagligt.
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Ltl Jörgen Pettersson, replik

Jag tyckte själv att jag i mitt anförande var extremt tydligt med att ett
kortruttssystem ska införas. Men jag tror inte på att beredningen ska bestå av enskilda markägares analys av eventuella grynnor. Jag ser gärna
en tydligare analys av sådana frågor. Jag delar faktiskt också ltl Sundbloms farhågor att den tilltagande utbyggnaden av skärgården kan ställa
till med problem. Men jag måste väl också kanske tillägga att det skänker ju ändå större möjligheter, för det visar vilken attraktionskraft det
finns i skärgården.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Utskottsordförande Jörgen Pettersson tycks i många frågor
få stå här och förklara och argumentera varför saker och ting tar lång tid
i den här landskapsregeringen. Med det resultat som vi har sett så här
långt så kan det hända att det är lika bra att utskottsordförande vänjer
sig vid den rollen. Så kan det bli framöver också.
Till en konkret fråga; enligt min uppfattning så hade vi ingen omröstning om hur man skulle förfara med naturbruksskolan. Utskottsordförande anförde det som att oppositionen och majoriteten hade olika åsikter. Utskottsordförande sade att oppositionen krävde att man ska veta
vad verksamheten ska vara till för innan man sätter dit pengar för renovering. Så var det, vi enades om en sådan skrivning. Men nu när utskottsordförande har avslöjat att det var detta som oppositionen ville så
är jag stolt över det. Att renovera, bygga och sätta dit en kvarts till en
halv miljon euro utan att veta vilken verksamhet man ska ha är fel väg
att gå.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Ännu värre hade det nog varit att inte bevilja pengar och se de tomma
lokalerna stå där ett eller fler år till. Nu skänker man förutsättningar för
att något faktiskt ska hända. Jag bedömde att vi alla i utskottet var väldigt överens om det.
När det gäller att vänja sig vid att stå här och förklara varför ingenting
händer så är det inte min avsikt, nej. Jag har största förtröstan inför
framtiden att den sittande landskapsregeringen ska komma med riktiga
beslut till åtgärder i skyndsam ordning. Det är därför vi är valda, om jag
inte minns alldeles galet.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är bra, då måste man också i viss mån sätta blåslampan
under för att resultat ska nås.
Sedan lite om inbesparingar, utskottsordförandes sade, och det var
knappast ett resultat av diskussionen i utskottet utan säkert en personlig
reflektion eller centerns åsikt, att det är först nu som man börjar spara
pengar. Jag vill ändå återigen påminna att den förra regeringen minskade personalmängden med över 70 personer på ett år. Den här landskapsregeringen föreslår en minskning med 40 personer där nästan
hälften av minskningen ska ske först år 2015. När det ändå var en pre-
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sentation av utskottsbetänkandet och att vi inte i utskottet har kommit
till att den förra regeringen inte skulle ha gjort någonting så tycker jag
att en liten korrigering kunde vara på sin plats.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Det där stämmer. Det var en fullständigt personlig reflektion som i sak
är korrekt eftersom vi inte skulle tvingas spara idag ifall man hade sparat tillräckligt mycket tidigare. Men ltl Perämaa har naturligtvis självklart rätt. Det gjordes ett jättejobb då under svåra förutsättningar, precis
som vi nu har svåra förutsättningar och måste hantera dem.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag noterade att ltl Perämaa redan var inne på min
fråga. Det gäller utbyggnaden av naturbruksskolan till kontorsändamål.
I skrivningen i detaljmotiveringen står det tydligt och klart att renoveringen inte får i sättas i gång förrän landskapsregeringen kommer med
ett direkt förslag på vem som ska flytta dit. Pengarna är anslagna men
när landskapsregeringen fattar beslut vilken avdelning som ska dit då
får det sättas igång och det var vi helt eniga om, som jag uppfattade det.
Ltl Pettersson nämnde samhällsservicestrukturreformen. I utskottet
pratade vi bara om samhällsservicereformen. Vad innebär ordet samhällsservicestrukturreformen?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Det där förstår jag faktiskt inte riktigt. Nog har vi alltid pratat om samhällsservicestrukturreformen. Det har till och med uppstått en förkortning på den, så vitt jag minns rätt.
När det gäller naturbruksskolan så har vi varit eniga om att man ska
sätta dit pengar. Det fanns en klar skiljelinje, oppositionen ville att man
skulle ha klart för sig exakt vilka som skulle dit och sedan skulle det renoveras, medan regeringsblocket tyckte att det är bra att börja så snart
man kan så att vi snabbt kommer igång.
Ltl Brage Eklund, replik

Det är väl åtminstone beslutet i utskottsbetänkandet som borde gälla
när vi ska klubba den här budgeten, även om det framfördes olika åsikter. Utskottsbetänkandet är enigt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Utskottet har gjort ett jättearbete. Vi har hört massor med personer och organisationer. Det fanns givetvis goda skäl till det. Den här tillläggsbudgeten vad gäller detaljmotiveringar och direkta förslag i budgetmomenten är väldigt tunn eller av normal tilläggsbudgetkaraktär. Medan de all-
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männa motiveringarna, som kallas för avsiktsförklaring och visioner, var väldigt omfattande med närmare 50 sidor text.
Liberalerna och säkert hela utskottet hade en avsikt att ur de här allmänna
skrivningarna försöka koka ner något ur det till något sorts konkret handling
eller något som kunde uppfattas som konkret handling och klara åtgärder,
tankar på hur man skulle genomföra de allmänna skrivningar som har förts
fram i tilläggsbudgeten.
Det tråkiga är att de 50 höranden inte gav svar på de frågorna. Mycket av
det beror säkert på att de personer och de organisationer som berörs av de föreslagna förändringarna hade överhuvudtaget inte eller fått vara med i diskussioner om förslaget. Det här gäller i frågor som sjukdomskostnadsavdraget. Ingen organisation och ingen berörd människa hade fått möjligheten att
diskutera med landskapsregeringen om vad detta innebär.
Samma gäller indexjusteringarna av studiestödet. Landskapsregeringen
hade överhuvudtaget inte fört någon diskussion med studentorganisationer
om innehållet i förslaget.
Utskottsordförande kallade det här för ett gott första steg, en avsiktsförklaring. Men i vår värld skulle ett gott första steg och en bra avsiktsförklaring
ändå innehålla att en landskapsregering för diskussioner med de personer
och organisationer som kommer att beröras.
Jag och liberalerna anförde här ur talarstolen, när budgetförslaget diskuterades, att omställningen är inställd. Men till vissa delar får jag ändå korrigera
mig själv. Det nya sättet att förfara, att man lägger fram avsiktsförklaringar
och förslag utan att diskutera med de inblandade, är faktiskt en omställning
jämfört med tidigare förd politik.
Det andra som är en omställning är det som många redan har sagt; i stället
för att man har kommunerna med sig i det totala ansvarstagandet, för att finansiera och effektivisera verksamheten så att vi får plus och minus att gå
ihop, så går man direkt på individen, vilket utskottsordförande sade att han
föredrar. Man gör det så att de mest utsatta, de multisjuka och de långvarigt
sjuka drabbas av i form av skattehöjning då man inte längre får göra sjukdomskostnadsavdrag och i form av högre avgifter på ÅHS. Individen ska betala, lämpligen då inte alla men gärna de som har det svårast. Såsom liberalerna ser det är det här att slakta välfärden.
Vad gäller skrivningarna i den allmänna motiveringen så är de av väldigt
allmän karaktär. Därför vill vi liberaler anföra detta i det här skedet. Det finns
säkert sådant som kommer att visa sig fullt genomförbart bland det som
skrivs. Men vi har ännu inte kunnat hitta den konkreta kärnan hur man ska
genomföra det. Det finns säkert sådant som kommer att kunna genomföras.
Det finns säkert sådant som vi kommer att stöda. Det finns säkert sådant som
vi inte kommer att stöda. Vi vill inte det här skedet, när vi inte vet riktigt vad
det innebär, såga alltihop och det finns inte skäl till det heller. Därför har vi
inte velat reservera oss allmänt mot helheten, utan bara fokuserat på de
punkter där vi i det här skedet redan vet att vi har en annan åsikt.
Framtiden får visa i kommande budgetförslag och i kommande lagförslag
hur vi liberaler kommer att agera i respektive fråga.
Fortfarande är vi av samma åsikt som också landskapsregeringen säger och
som utskottsordförande sade. Vi måste spara så att vi inte riskerar den
åländska ekonomin på sikt. Därför lägger vi inte heller ofinansierade förslag,
utan vi kommer att medverka till att balansera den åländska ekonomin.
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Sjukdomskostnadsavdraget är en av de motioner som vi har presenterat.
Det grundar sig exakt på det förslag som liberalerna var med om att lägga i
landskapsregeringen hösten 2011. I det skedet omfattade utskottet och hela
lagtinget det som är i grundbudgeten för 2012. Det beslutet vill vi att ska
kvarstå. Kompensationen till kommunerna fasas av så att kommunerna är
med i processen med samhällsservicestrukturreform. Kommunerna är med
och tar ett ekonomiskt ansvar och de är med och effektiviserar verksamheten
så att inte individen ska behöva drabbas. Den ståndpunkten är klar för vår
del, vi kommer att föra den till omröstning.
Vi kommer också att föra frågan om kortrutt till omröstning. Vi bifaller alla
de skrivningar som utskottet i sin helhet har skrivit i betänkande. Det finns
absolut skäl till att bringa ned kostnaderna i skärgårdstrafiken bl.a. på grund
av oljepriset. Vi kan inte fortsätta med det nuvarande långruttssystemet. Vi är
besvikna på att inte utskottsmajoriteten vågade gå så långt att man exakt
skriver var man börjar. Alla tycks ändå vara ense om var man ska börja satsa
för att nå inbesparingar så fort som möjligt, kanske inte alla men den stora
majoriteten.
Vi vill sätta blåslampan under landskapsregeringen i den här frågan för att
nå resultat så fort som möjligt. Vi ska komma ihåg att för varje år som går
tills vi har kommit till investering och inbesparing, som ett resultat av det, så
kostar det landskapets skattebetalare ett antal miljoner per år. Det finns absolut inte några skäl till att fördröja det här.
Landskapsregeringen har under utskottsbehandlingen valt att göra ytterligare en utredning som är svår att förstå varför, men det finns säkert goda skäl
till det, som någon kommer att anföra. Det är inte nya utredningar som behövs i det här skedet utan det är verkstad.
Förutom de här två motionerna, som jag presenterar ytligt på det här sättet
men ändå aviserar att vi kommer att ta till omröstning, så kommer ltl
Asumaa att presentera vårt ställningstagande i frågan om studiestöd.
Det finns en fråga till där vi lät genomföra en omröstning med den bemanning som liberalerna har i finans- och näringsutskottet med bistånd från
Ålands Framtid. Det är vem som ska avgöra inrättandet och indragandet av
tjänster. Landskapsregeringen har föreslagit att landskapsregeringen hädanefter ska göra det. Det har i och för sig landskapsregeringar redan tidigare
gjort. Tjänstemannalagen och den nuvarande tolkningen säger att frågan ska
föras till lagtinget för avgörande i form av noggranna motiveringar om anslagsbehov kopplat till respektive tjänst. Det är oklart om landskapsregeringen vill göra en ny tolkning av lagen eller om landskapsregeringen avser att föreslå en ändring av tjänstemannalagen. Förutom lagstiftandet, som är en
grundpelare i lagtingets verksamhet, så är ju också budgeteringen och den
ekonomiska uppföljningen lika viktig. Budgetmomenten kommer att bli oerhört fattigare och man inte ur dem kan avläsa om landskapsregeringen avser
att inrätta nya eller möjligen indra tjänster. Vi överväger att också föra den
frågan till omröstning. Jag vet inte säkert om det behöver aviseras, men om
det behöver aviseras så gör vi det i det här skedet.
Fru talman! Det var denna budget och de budgetmotioner som vi har lagt,
tack.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Ltl Perämaa är tydligen mycket nöjd med det nuvarande sjukdomskostnadsavdraget. Han tycker att det fungerar bra fördelningspolitiskt. Det är lite förvånande. Det är ju ett avdrag som inte
har något tak överhuvudtaget. De som kan köpa tjänster kan dra av
mest. Är det faktiskt liberalernas uppfattning att sjukdomskostnadsavdrag är ett rättvist avdrag i beskattningen? Det betyder ju att de som kan
köpa privata vårdtjänster utnyttjar det här mest. Med liberalernas modell är ju effekterna på kommunerna att man förr eller senare tvingas
höja skatteöret. Är det faktiskt liberalernas uppfattning att vi ska ha det
som vi alltid har haft det?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Nej, liberalerna anser att effektiviseringsarbete ska genomföras i landskapsförvaltningen och det genomförs som bäst. Hela den
här framställningen utgår ifrån att hela samhällets serviceproduktion
ska struktureras om för att dels skapa bättre service och dels ha effektiviseringseffekter av det, spara pengar.
Det förslag som lagtinget har omfattat gällande borttagande av kompensation till kommunerna innebar ju också en satsning på samarbete i
kommunerna. Lagtinget har bestämt att man ska förbättra den lagstiftningen så att kommunerna verkligen kommer till samarbete för att
spara pengar. Vi menar att man först måste se på strukturerna och genomföra effektiviseringar innan man tänker tanken att man höjer skatterna. Socialdemokraterna gör tvärtom, ni föreslår att man höjer skatterna för dem som är sjuka.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Ltl Perämaa krånglar till saken. I sitt anförande sade han att det här
drabbar individerna. På vilket sätt drabbas en rik person som av sitt
överskott kan gå till alla möjliga tandläkare och kosmetiska experter för
att förbättra sitt utseende och sedan dra av detta i kommunalbeskattningen? Man får då en direkt skatteeffekt som minskar kommunens
skattebas. Är det bra fördelningspolitik enligt ltl Perämaa? Gynnar det
den rättvisa fördelningen vad gäller kostnader för individerna i fråga om
sjukdomar?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Kanske inte nödvändigtvis. Om förslaget från den socialdemokratiskt ledda regeringen skulle ha varit att man skulle se över att
också de rikaste personer i samhället kan dra av för glasögon och sådana
saker så skulle jag ha varit fullt beredd att diskutera det. Men förslaget
ligger inte på det viset. Ansvaret och rättigheten för förslaget ligger hos
landskapsregeringen. Ni föreslår att multisjuka barns föräldrar, som har
höga kostnader och har kunnat dra av delar av kostnaderna, kommer att
drabbas. Cancerpatienter kommer att drabbas, de kanske går ner från
sin inkomst till 60 procent sjukpenning. De kommer att drabbas, det är
fullständigt klart. Landskapsregeringen vet ju inte om det här förstås,
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för landskapsregeringen har inte hört de här organisationerna och personerna, men utskottet känner till det här. Ni föreslår ju inte en förändring av själva avdragssystemet, utan ni föreslår att det ska bort helt och
hållet så att också de svagaste drabbas.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ltl Perämaa sade här i sitt anförande att det drabbar
direkt individen, vilket jag noterade när jag lyssnade på ledamotens
långa resonemang.
Ni har säkert kunnat följa med i tidningarna att det är en tuff ekonomi just nu för Mariehamn. Det här skulle då innebära 600 000 euro i
extra kostnader för Mariehamns del, 147 000 euro för Finströms del och
85 000 euro för Saltviks del. Påverkar inte det här också individens privata ekonomi i och med att man hamnar att höja kommunalskatten? Är
det inte nästan mera orättvist eftersom det drabbar de fördelar som man
har fått ännu mera än vad sjukdomskostnadsavdraget innebär?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Den kalkylen, om hur det skulle drabba de värst utsatta som
har långvariga sjukdomar ännu mera, har jag inte framför mig. Om ltl
Kemetter har den kalkylen så tar jag gärna del av den. Men visst är det
så, det är ingen hemlighet att man föreslår att kostnadsansvaret överförs
på kommunerna i vårt förslag. Det finns också i den gula budgetboken
ett förslag om att förbättra samarbetsunderstödet mellan kommunerna
för att nå de här kostnadsinbesparingseffekterna, utan man ska behöva
beskatta individen mera.
I stadspolitiken har jag noterat att socialdemokraterna, förutom att
man gärna skriver upp prognoserna för inkomsterna, har som nästa alternativ att alltid beskatta invånarna mera. Jag förstår att ni för fram de
här synpunkterna sett ur er värld på det här sättet.
Ltl Sara Kemetter, replik

Det är ju märkligt att ledamoten vänder diskussionen tillbaka till mig
när jag här ställde en fråga.
Ledamoten säger att det svaga nu kommer att drabbas mest. Ledamoten vet ju att vi har ett kostnadstak även för mediciner och annat. Man
behöver inte måla upp ett skräckscenario här.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Här diskuterar vi finans- och näringsutskottets betänkande.
Vi som har fått höra av organisationer hur personer drabbas har den informationen. Landskapsregeringen har inte den informationen eftersom
man inte har gjort samma arbete. För att ta ett exempel har vi kunnat
erfara under hörandena att när det gäller cancerpatienter så är det väldigt ofta på det sättet att man som en sista utväg kan välja att försöka
använda sig av en medicin som ännu inte har godkänts av det finska Läkemedelsverket. När inte medicinen, som är väldigt dyr, finns på den listan så ingår inte den medicinen i den normala sjukvården som ÅHS till-
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handahåller. Man får ta kostnaden helt själv. Med det förslag som ni här
försvarar så blir den kostnaden ännu mycket högre.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Ltl Perämaa sade i anförandet att det inte behövs
några fler utredningar, utan det behövs mera verkstad. Jag får gratulera
ltl Mats Perämaa till att äntligen ha kommit fram till det. Under de fyra
år som ltl Perämaa var finansminister var det otroligt mycket utredningar och liten verkstad.
Angående sjukdomskostnadsavdraget så nämnde ltl Perämaa att det
är de sjuka och svaga som får betala tillbaka genom skattehöjningar.
Men fortsättningsvis är vi inne på detta med kommunerna. Ltl Perämaa
pratade mycket om att det blir samarbetsvinster. Ltl Perämaas kommun
Kumlinge har 25 000 euro som man ska ersätta. Vilka samarbetsvinster
kan ltl Perämaa föreslå på 25 000 euro för sin kommun? Det skulle vara
intressant att få lite tips till de andra kommunerna.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Detaljer i den kommunala politiken får vi nog diskutera i ett
annat sammanhang. Vi ska föra lagtingsdebatt här.
Det är helt riktigt, även Kumlinge kommun drabbas av mindre inkomster. Man måste komma ihåg den andra sidan av myntet, de pengarna kommer att tas av sjuka Kumlingebor, Kumlingebor som kanske
drabbas av det värsta som man kan drabbas av. Vi ser gärna individen i
kommunen. En kommun är ingenting utan sina individer.
I ert resonemang försvinner individen. Det är väl kanske helt naturligt till följd av den kollektiva utgångspunkt som ni har i er ideologi.
Kanske ltl Winé skulle kunna se den individ i Sunds kommun som drabbas av det här och inte bara se på kommunkansliet, kommundirektörer
och förvaltningen där.
Ltl Göte Winé, replik

Ursäkta, ltl Perämaa, men det här var en av de sämre repliker som jag
någonsin har fått i lagtinget.
Att jag bara skulle se till kommundirektören får ltl Perämaa själv stå
för.
Jag tycker att det är otroligt svagt att nämna multisjuka barn och cancerpatienter som de mest drabbade. I media stod det nyligen ganska bra
vilka de riktiga förlorarna är. Eftersom jag själv inte kommer att kunna
vara med under hela debatten så kan jag ordna en kopia åt ltl Perämaa
så att han får ta del av det.
Sedan har jag nu i tre repliker hört om kommunernas samarbetsvinster, att det är därför som man lägger den här kostnaden på kommunerna. När jag frågar var de samarbetsvinsterna finns, ja, då ska vi inte diskutera kommunalpolitik. Men i varenda replik tidigare har man kunnat
jämföra med andra kommuner och det ena och det andra.
Nej, ltl Perämaa, bestäm dig för hur du vill ha retoriken här.
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Talmannen
Jag vill påminna om att flera gånger har ledamöter här använt tilltalsordet du.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det strider väl mot lagtingets principer men jag har ingenting emot att ltl Winé och jag är du med varandra i diskussioner som
förs. Vi kommer att föra diskussionen nu och säkert i andra frågor.
Jag måste ändå upprepa, ltl Winé, att ert förslag till åtgärder drabbar
rakt av de multisjuka och de långvarigt sjuka genom skattehöjningar och
frånvarande av avdrag. Det är inte jag som har hittat på de begreppen.
Det är det samlade utskottet som använder sig av de begreppen. Om ltl
Winé är besviken över det så är det bara att vända sig 180 grader och
titta ltl Fogelström i ögonen och rikta kritiken dit.
Genom den satsning som föreslås i den gula boken ger vi kommunerna en möjlighet till samarbetsunderstöd för att skapa effektivitetsvinster, vilket ändå är grunden till hela samhällsservicestrukturreformen.
Man måste ha effektivare förvaltning för att kunna tillhandahålla tjänster och förmåner till individer och speciellt till dem som har det svårast.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag bli lite illa berörd av den här domedagsretoriken
från ltl Perämaa som säger att vi är ute efter att slakta välfärden. Det är
ingenting som jag kan ta på mig. Jag önskar att ltl Perämaa talar om hur
han vill föra sin egen politik. Jag önskar att man inte sjunker ner till en
sådan låg nivå.
Det finns högkostnadsskydd. Det som har det allra sämst ekonomiskt
betalar inte några skatter. Vi har erfarit att landskapsregeringen ska titta
på sjukdomskostnadsavdraget. Utskottet känner till tråkiga exempel.
Landskapsregeringen har sagt att man ska se över det och se om det
finns eventuella åtgärder. Jag hoppas att man inte tar till den här retoriken i fortsättningen.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag håller med om detta angående hur man väljer att föra
fram budskap. Det som man vill uppnå, speciellt i den här frågan, är
känsligt. Det är svårt att inte få använda sig av det sättet att uttrycka sig
som ofta används i den politiska debatten. Jag ber om ursäkt om ltl
Carlsson uppfattade det som om slaktade av välfärden också riktade sig
mot det parti som ltl Carlson företräder. Det var närmast riktat till socialdemokraterna som i tid och otid använder sig av samma begrepp och
anklagelser på andra. Det var en liten passning till socialdemokraterna
för att någon gång ibland, vilket också bör göras, sätta bollen i famnen
på dem. Det är framförallt socialdemokraterna som använder sig av det
här sättet att föra debatt.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Vad gäller inrättande och indragande av tjänster så
vände sig ltl Perämaa mot utskottets förslag. Han säger att tjänstemannalagen är oklar. Därför ber utskottet landskapsregeringen att överväga
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förändringar i lagen. Jag tycker att det är ett ganska bra förslag. Vi
kommer fortsättningsvis att få information i bilagor, vilket utskottet
också säger. Enligt det här förslaget får landskapsregeringen rätt att
göra det inom sitt budgetförslag. Jag tycker att det är rimligt att den
operativa ledningen har rätt att sköta det här. Inte sysslar Finlands riksdag heller med att inrätta och indra tjänster. Jag tycker inte heller att
vårt parlament ska göra det.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag tror att det blir svårt att jämföra riksförvaltningen med
det sätt som vi fördelar medel här i lagtinget. Respektive ministerium i
Helsingfors har en betydligt starkare sits än våra avdelningar här. Ministerierna har ett mera självständigt sätt att hantera ekonomin inom den
klump som de får.
Angående tjänstemannalagen så är det helt riktigt som ltl Petri Carlsson säger. I betänkandet betonas att man måste se över lagen i så fall.
Det viktigaste är den situationen när landskapsregeringen säger att man
ska minska antalet tjänster för att uppnå en ekonomi i balans och begär
lagtingets godkännande av planen, då är det lite konstigt att man samtidigt säger att hädanefter ska landskapsregeringen inte längre tala om för
lagtinget om de drar in tjänster eller inte. I den här sitsen krävs det faktiskt en kontroll att det görs som det ska göras, vilket är besvärligt.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Jag stördes också lite av det som ltl Mats Perämaa sade när han använde
ordet slakt. Jag gjorde ett sök på ordet och konstaterade att vi talar avlivning, blodbad och massmord. Både ltl Mats Perämaa och jag är så
goda retoriker så att vi inte behöver använda oss av det här. Jag tycker
att det är riktigt, riktigt illa. Det är min högst personliga åsikt.
Vad sedan gäller ledamotens anförande så kräver naturbruksskolan
utredningar. Det rör sig i storleksklassen om 100 000 euro medan när vi
talar om kortrutten och 150 000 miljoner så behövs det tydligen inte
några fler utredningar. Där har en markägare i östra Föglö pekat ut ett
område och där kan vi anlägga en hamn. Nu funkar ju inte ett samhällsbyggande riktigt på det viset. Det krävs att alla som har del av det här
projektet, på ett eller annat sätt, har möjlighet att ta del av det.
Jag kan trösta ledamoten med att mellan den 11 maj och den 15 maj
har vi på trafikavdelningen tagit fyra aktiva beslut som berör kortrutten.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det spelar ingen roll om motionen omfattas eller inte, huvudsaken är att vi kommer till skott med tanke på skärgårdsbornas möjligheter att ha en vettig trafik i framtiden. Om man tänker på kostnadshöjningarna och att varje dag som vi försenar genomförandet så kostar
det pengar för oss alla ålänningar. Även kommunerna drabbas i förlängningen av det som har diskuterats så mycket här. Varje steg mot ett genomförande och en satsning på de projekt som sparar pengar kommer vi
att applådera och stöda, om ni har tagit sådana konkreta beslut. Vi vill
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att det ska synas att det går framåt, annars blir diskussionen om kortrutt
helt meningslös.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag tror att ltl Mats Perämaa vet att jag i egenskap av minister
inte ligger på latsidan och att jag verkligen har skärgårdens bästa för
mina ögon, inklusive en utbyggnad av kortrutten. Till den delen är vi
helt eniga.
Det senaste beslutet som togs, som jag faktiskt är väldigt nöjd med att
vi äntligen har fått i hamn, är projektledningstjänsten i form av ett ramavtal som möjliggör att lägga in de olika projekten. Jag är verkligt glad
att vi har kommit så långt.
För övrigt delar jag den frustration, som ledamoten tidvis har, att det
går för långsamt. Men å andra sidan så är det här den demokratiska
processen och det får vi leva med.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Nuvarande infrastrukturminister är absolut inte lat utan är
en person som jobbar hårt och gör säkert sitt bästa för att fullgöra sitt
värv.
Dessvärre vad gäller kortrutt så kommer jag inte att ta samma positiva ord i min mun och berömma infrastrukturministern. Jag uppfattar
det som om infrastrukturministern inte riktigt på allvar har lagt ner hela
sin själ för att komma fort framåt vad gäller de projekten, dessvärre.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Jag vill börja med att tacka utskottet och ordförande för ett väl
utfört arbete. Jag vet att ni har lagt ner många timmar, dagar och veckor på
att så väl som möjligt gå igenom det material som vi har lagt fram till er. Ni
har tagit uppgiften seriöst. Jag vill också tacka för det stöd som ni genom det
här betänkandet ger landskapsregeringen i vårt fortsatta arbete med den
åländska ekonomin och omställningsbudgeten. Det känns att vi har ett brett
stöd i ryggen att gå framåt enligt de riktlinjer som vi har dragit upp.
Fru talman! Före debatten går vidare vill jag komma med lite tilläggsinformation och några synpunkter.
För det första en positiv information angående avräkningsbeloppet. Det
står i betänkandet, det har funnits en diskussion om avräkningsbeloppet och
även idag togs det upp i en replik här av ltl Eriksson.
Den 17 november förra året sändes ett brev från landskapsregeringen. Jag
tror att det var ltl Perämaa som skrev under det brevet till finansministeriet.
Vi anhöll om att få till stånd en arbetsgrupp för översyn av avräkningsbeloppet och systemet. Vi anser att vi borde ha rätt till en större klumpsumma än
vad vi får idag. Att försöka få till stånd en sådan här arbetsgrupp är ett arbete
som också har pågått under många år. Nu skickades det en formell anhållan.
Nästan det första som den här landskapsregeringen gjorde när den tillträdde var att lantrådet och jag träffade finansminister Urpilainen i Helsingfors. Vi argumenterade för tillsättandet av arbetsgruppen och hur viktigt det
är att vi får till stånd ett sådant här projekt. Efter detta har det varit uppre-
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pade kontakter. Till min glädje meddelade finanschefen idag att vi har en anhållan från finansministeriet på vårt bord att utse medlemmar till denna arbetsgrupp som vi föreslår i brevet från 17 november 2011. Det känns som vi
håller på att ta ett litet steg framåt när det gäller det här arbetet. Det ville jag
ge som en positiv information här.
Fru talman! Ltl Perämaa sade här i en replik att utskottets ordförande
skulle få vänja sig vid att det går långsamt. Jag tycker nog att det är en liten
förvanskning av verkligheten. Om man tänker att den här landskapsregeringen nu har verkat i cirka sex månader, vad har kommit fram under den här perioden? Det har kommit fram väldigt många mindre förslag, projekt som har
satts igång och även t.o.m. slutförts. Jag vill ändå nämna de stora sakerna.
Vi har t.ex. den omställningsbudget som vi nu debatterar och ska fastställa
här efter några dagar i Ålands lagting. Det var ett jätteprojekt att ta fram den
budgeten tillsammans med förvaltningen och få till stånd de förändringsförslag som här finns.
Vi har samhällsservicestrukturreformen som vi i förra veckan kunde presentera det första steget av de här fyra modellerna. Det är ett alldeles utmärkt
underlag för den fortsatta debatten och en demokratisk process i vårt
åländska samhälle för att utveckla samhällsservicen framöver.
Vi har också den digitala agendan, som är en tvilling till samhällsservicereformen, på banan. Vi har en styrgrupp och vi har arbetsgrupper. Den 12 juni
kommer ett första förslag att presenteras hur själva beställningen ska se ut.
Projektet fortgår och går framåt hela tiden.
Vi har skärgårdstrafiken där infrastrukturminister gör ett jättearbete när
det gäller att få till stånd den inbesparing som vi de facto har satt som målsättning för landskapsregeringen utgående ifrån de dramatiskt ökade bränslekostnaderna som vi ser framför oss. Inom de närmaste dagarna kommer infrastrukturministern, på samma sätt som hon gjort för oss, att presentera
väldigt positiva och konstruktiva förändringar när det gäller turlisteupplägget. För att vi för en mindre summa pengar ska kunna ge skärgårdsbefolkningen en så bra och trygg service som möjligt, samt vi har även allt det andra
arbetet som pågår på trafikavdelningen för att trygga verksamhetsförutsättningarna.
Vi har näringspolitiken där jag tror att ingen har kunnat undgå att märka
näringsministerns entusiasm när det gäller livsmedelssektorn och dess utveckling på Åland.
Vi har ramlagen. Vi har fått i gång arbetet i Helsingfors med den så kallade
Aaltokommittén. Det arbetet har pågått flera månader. Vi har också här på
hemmaplan tillsatt vår egen parlamentariska kommitté som ska stöda det här
arbetet. Det var några av de största åtgärderna.
Bilden som ltl Perämaa gav av verkligheten stämmer inte. Det blir svårt att
debattera när man har så olika bilder framför sig. Jag är den första att medge
att det säkert finns saker som vi kunde ha gjort på ett annorlunda sätt och det
finns saker som vi kunde ha gjort på ett bättre sätt under de här sex månaderna. När vi tog fram denna omställningsbudget så medger jag att vi inte
hann diskutera tillräckligt med alla som berörs av den. Vi hade en tidspress
på oss. Jag kan försäkra ltl Perämaa och alla andra att i själva förverkligandet
i ordinarie budget och i olika lagframställningar så kommer alla som berörs
att få medverka i den här processen på ett demokratiskt och korrekt sätt.
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När det gäller sjukdomskostnadsavdraget så kommer vi att se till att de
svagaste grupperna inte ska behöva drabbas av det här. Ett arbete kommer
att sättas i gång kring detta. Vi har den tiden på oss.
Naturligtvis ska oppositionen vara kritisk och ifrågasätta, men samtidigt
har vi ett gemensamt ansvar att långsiktigt hålla den åländska ekonomin i
skick och att kunna trygga välfärden. Därför ska vi inte måla upp saker större
och svårare än vad de egentligen är.
Fru talman! I en fråga här det finns skillnad i hur vi tänker mellan majoritet och oppositionen. Vi har fått kritik för sjukdomskostnadsavdraget och
andra saker. Oppositionens och framförallt liberalernas syn är att man istället
borde ha satt ett större tryck på kommunerna. Jag tycker att det är rejälare
att de åtgärder som vi som politiker ska fatta beslut om, att vi tar de besluten
själva och vi tar ansvar för dem. Det är finansminister Roger Nordlund som
ska ta ansvar för saker som finns och de sparåtgärder som vi behöver göra i
samhällsekonomin. Jag ska inte lyfta över det på Kumlinge, Finström eller
Sottunga. Kommunerna har nog med att klara av barnomsorgen, grundskolan och äldreomsorgen, viktiga och människonära saker. Om vi lägger över
det på kommunerna så är det ju bara ett sätt att gömma oss själva. Kostnaderna måste tas någonstans ifrån. Lägger vi över det på kommunerna i högre
grad än vad vi gör idag så drabbas också de svagaste. Det är de svagaste
kommunerna och individerna som kommer att drabbas där också. Jag tycker
att det är rejälare är att vi som politiker tar ansvar och tränar lite före på hur
det kommer att bli sedan när ramlagen mera har kommit i kraft. Vi har ett
ansvar och det ska vi ta.
Ltl Perämaa talade vackert om det så kallade samarbetsunderstödet. Jag
tycker själv att det är en väldigt bra sak som vi ska utnyttja. Men man ska
komma ihåg att i den gula boken är det upptaget 375 000 euro på det momentet. Dessa 375 000 euro ska räcka dels till samarbetsunderstöd och dels
till särskilt understöd till kommunerna. Det är inte speciellt mycket pengar
jämfört med de miljoner som vi pratar om i de andra sammanhangen.
Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga att den här omställningsbudgeten
innehåller två saker. På kort sikt vidtar vi sådana åtgärder som medför att vi
får ekonomin i balans till 2014, som vi har sagt. Sedan har vi år 2015 ett
handlingsutrymme för att göra de nödvändiga investeringarna som behövs
för att bygga det här samhället vidare.
Sedan har vi också de långsiktiga åtgärderna där samhällsservicereformen
och den digitala agendan medför att vi i ett längre perspektiv kan klara det
åländska samhället. Vi måste också kunna titta 10 och 20 år framåt, vilket vi
håller på att lägga grunden för. Jag tycker att vi har lagt en väldigt bra grund
och det finns konstruktiva processer som kan föra det åländska samhället
framåt.
Den här omställningsbudgeten bygger på de prognoser som vi har fått ifrån
finansministeriet när det gäller inkomsterna framöver. Samtidigt måste vi
också vara vakna och se vad som händer i samhället. Det har inte hänt så
många positiva saker under de här månaderna. Om situationen har gått i någon riktning så är det nog åt det allvarligare hållet.
Det mest positiva är de facto våra egna bolag, Posten och Ålands Penningautomatförening. De går fortfarande bra och förser oss med pengar. Väldigt
många andra företag går också bra i det åländska samhället, men några av de
viktigaste kuggarna har det lite jobbigare för tillfället. Då måste vi också se till
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att samhället tar ansvar och för en så ansvarsfull politik så att vi kan hålla full
sysselsättning här. För gör vi inte det, om vi skulle få en större arbetslöshet,
så är det framförallt kommunerna som skulle drabbas väldigt hårt i första
skedet, förutom de enskilda individerna. Vi har en balansgång. Vi måste både
bromsa men vi måste kunna gasa lite för att få det här samhället att gå
framåt. Tack.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Prognoserna, som ligger till grund för balanseringen av
ekonomin i tilläggsbudgeten, är vanskliga, vilket även utskottet säger i
sitt betänkande. Det enda som man med säkerhet kan säga om prognoser är att de aldrig kommer att stämma precis.
Man får gratulera landskapsregeringen till att ha fört arbetet gällande
att se på avräkningsbeloppet i hamn. Materialet som ligger till grund för
varför landskapsregeringen tycker att avräkningsbeloppet ska ändras
skickades redan långt tidigare, men formellt skickades det den 17 november. Det var ett resultat av en delegation ledd av dåvarande lantrådet som besökte den nytillträdde finansministern Urpilainen förra hösten. Vi lade fram förslaget om en partsammansatt arbetsgrupp. Vi fick
antydningar från finansministern Urpilainen att det här kunde vara ett
sätt att jobba vidare på. Jag gratulerar till att den här viktiga frågan har
förts i hamn och att arbetet kan fortsätta.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Tack för det. Det är ju ett stafettlopp där vi fick stafettpinnen och vi har fört den vidare. Förhoppningsvis ska vi också under den
här perioden kunna hitta målet, så att vi inte behöver lämna över stafettpinnen ytterligare en gång. Det har redan varit ett ganska långt lopp.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det stämmer att det är ett stafettlopp. Så här stora förändringar, som det de facto är om man ska ändra i grunderna för vårt ekonomiska system, är ingenting som kan föras i hamn med beslut i respektive parlament under en mandatperiod. Det är knappast möjligt. Det behöver beredas kontinuerligt, konstruktivt och på utvecklande sätt. Jag
har uppfattat att de här frågorna binder ihop lagtingets alla partier.
Vi är för vår del glada över att vi kunde hålla i stafettpinnen ett tag
och att den sedan kunde tas av någon annan och föras i mål.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Det är intressant med debatter och hur olika man kan uppfatta saker och ting när det gäller de två senaste anförandena.
Vicelantrådet vill visa på att man har gjort mycket i den här landskapsregeringen. Säkert finns det sådant som man har gjort. Jag tycker
det är lite magstarkt när man börjar prata om att det går bra med ramlagsprojektet. Det nämndes att man hade fått till stånd Alec Aaltogruppen. Jag är personligen väldigt, väldigt bekymrad över den gruppen, de
tankar och de signaler som har kommit därifrån. Man sitter ensidigt och
bedömer vad som är gångbart och inte i det kommittéförslag som togs
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fram tidigare. Jag tror inte att det är så mycket att yvas över. Jag är rädd
för att det kommer att visa sig att det var synnerligen olyckligt.
Istället skulle vi haft en gemensam arbetsgrupp där man med ömsesidigt förtroende hade kunnat informera och gå vidare.
När det gäller den ändrade avräkningsgrunden så är jag väldigt förvånad. Varför behövs denna arbetsgrupp? Självstyrelselagen och framförallt förarbetena till självstyrelselagen är ju ganska tydliga på hur detta
ska gå till.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ltl Eriksson har en tendens att vara kritisk när det gäller
självstyrelsearbetet och det förstår jag med hans utgångspunkt som
självständighet som det slutgiltiga målet.
Naturligtvis håller jag delvis med det som ltl Eriksson säger, angående Alec Aaltogruppen så skulle det ha varit bäst om man kunde gå direkt på det steget som ltl Eriksson pekade på. Men verkligheten är inte
alltid som man vill. Det finns två parter och den andra parten i det här
samarbetet har behov av att klargöra bilden för sig själv och vart man är
beredd att gå. Vi måste respektera att de får göra sin del av jobbet. Vår
egen parlamentariska grupp ska förse dem med så mycket bra information som möjligt. Sedan går vi över i nästa steg. Det här är ett jättearbete.
De problem som har kommit fram redan nu visar ju med all tydlighet att
det kommer att krävas både kunskap, uthållighet och diplomati i det här
arbetet.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är synd om vicelantrådet uppfattar att jag alltid är kritisk när det
gäller självstyrelseutvecklingen, det vill jag inte vara, jag vill vara drivande.
Jag tyckte det var magstarkt när man sade att ramlagsprojektet går
bra. De signaler som kom när t.ex. grundlagsutskottet var här visade sig
inte speciellt positiva. Det har varit viktigt att man från första början
kunnat ha ett gemensamt projekt med ömsesidigt förtroende. Jag har
pratat med flera av ledamöterna som överhuvudtaget inte riktigt vet vad
det här handlar om. Då blir det ju lätt att man säger nej istället för att ta
reda på vad det handlar om.
Jag hoppas att vicelantrådet kan vara kvar tills jag håller mitt anförande. Jag tänkte gå mer på djupet in i hur man kunde ändra avräkningsgrunden och vad förarbetena säger. Jag är fortfarande frågande till
vilken funktion denna arbetsgrupp ska ha, annat än att man får ytterligare år att gå utan att det leder till så mycket mera. Ursäkta nu om jag är
kritisk.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Naturligtvis skulle det ha varit bäst om vi direkt kunde ha
haft en gemensam arbetsgrupp när det gäller utveckling av självstyrelsen och ramlagen. Men så var inte verkligheten. Då är det inte någon
vits att man håller på att stångas med det. Man måste ta de steg man
kan och se till att man hela tiden kommer framåt. Det är på det sättet
som vi har byggt det Åland som vi har idag, inte att hela tiden försöka eftersträva det omöjliga.
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Ltl Eriksson, det har funnits en envetenhet under de snart 90 åren
där man ibland har tagit lite mindre steg och ibland lite större steg men
man har alltid gått framåt.
Fru talman! Jag vill avsluta med att när det gäller avräkningen så har
arbetsgruppen till uppgift att klargöra på vilka punkter det har förändrats ifrån utgångspunkten och vilka punkter som kan ligga till grund för
att vi ska få en större avräkning.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag har haft förmånen att vara med finansutskottet i behandlingen av tilläggsbudgeten.
Tilläggsbudgeten är väldigt omfattande. Den innefattar visioner och direkta ändringsförslag som berör året. Jag vill nu med en gång säga att de delar som vi inte har behandlat tilläggsbudgeten till alla delar så delar jag
kanske inte alla uppfattningar som står där. Men till de delar som vi har skrivit i betänkandet står jag bakom.
Till det som jag inte står bakom kommer jag att presentera och jag kommer
även att presentera de reservationer som vi har framfört.
Jag berör först det som jag tycker att är mest positivt i betänkandet. I
skrivningarna när det gäller PAF-medel framhåller utskottet; ”att PAF-medel
i första hand bör användas för investeringar till den del landskapsregeringen använder medel till annat än verksamhetsbidrag till föreningar inom
tredje sektorn”. Det är ett viktigt påpekande så att det inte blir missbruk att
man bara tar in budgetmoment utan att följa regler eller system.
Skrivningarna om samhällsservicereformen är bra. Det kan tilläggas att det
råder också mycket oklarheter om vad reformen egentligen innebär. Efter det
att utskottets betänkande har klubbats har vi fått tagit del av en arbetsgrupp,
dock via tidningar, som presenterade fyra olika förslag på hur reformen kan
se ut i framtiden. Den informationen hade vi inte när vi diskuterade tilläggsbudgeten. Däremot diskuterade vi vissa lösningar som man kan tillgripa när
det gäller samhällsservicereformen; interaktiva kontakter via Internet och system via servicesedlar som är väl värd att lyfta fram.
Vi får vi väl senare ta del av arbetsgruppens olika arbetsmodeller och hur
man ska gå vidare.
Skrivningen om Gullåsen och dess tak på 20 miljoner tycker jag att man
bör vara tydlig med att markera att det är ett tak. Jag tycker att vi har markerat ganska tydligt att det inte borde accepteras att gå över. Man borde redan
nu i planeringsstadiet ta åt sig av det och planeringar bör utgå ifrån den
summan som tak.
Skrivningen som vi har i detaljmotiveringen om Ålandskontoret tycker jag
också att är bra. När man läser tilläggsbudgeten kan man få uppfattningen att
man sparar 84 000 euro när man drar in Ålandskontoren, men så är inte
verkligheten. Det rör sig om cirka 15 000 euro. När man tittar på ambitionerna i tilläggsbudgeten så funderar man på hur man ska öka kontakterna västerut, mot Sverige. Man ska bilda en Ålandshavskommission och tillika drar
man in den lilla verksamheten som informationskontoret i Sverige. Det
kanske kan uppfattas lite märkligt från politiskt håll på den svenska sidan. Nu
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ska man få utnyttja ett utrymme hos ett visst företag. Personligen är jag lite
skeptisk till att man ska kopplas ihop med ett visst företag och utnyttja deras
utrymmen. Det är bättre att man hyr upp ett fristående kontor. I detaljmotiveringarna står att man ska återkomma i den ordinarie budgeten med förslag på hur man ska gå tillväga. Då hinner landskapsregeringen fundera på
hur man ska lösa det här problemet.
De tankegångar som vi har fått ta del av när det gäller fastighetsförvaltningen är jag väldigt nöjd med. Jag har väntat på detta länge. Under perioden
2003-2007, när jag satt i lagtinget, så gjordes det en väldigt bra utredning
över landskapet fastigheter. Den utredningen blev en hyllvärmare. Det var ett
mycket bra arbete som leddes av minister Johan Ehn, men det blev aldrig
desto mera förverkligat. Nu kanske man kan ha nytta av det arbete som de
lade ner. Jag hoppas verkligen nu att det blir en enhetlig förvaltning så att
alla fastigheter, som nu är utspridda på olika avdelningar, kommer under ett
tak. Jag tror också att man då kommer att få lite samordningsvinster när man
kan utnyttja samma manskap på ett helt annat sätt.
Den digitala agendan har vi också berört här tidigare. Jag är personligen
inte så där väldigt insatt när det gäller Internet och den digitala agendan. Jag
lyssnar mest vad alla säger, men så mycket förstår jag att det är ett sätt att utnyttja systemet och att man får informationsflödet att fungera bra. Utskottet
har haft bra diskussioner. Man behöver först se att IT-enheten fungerar här
inom förvaltningen så att navet fungerar, och sedan kan man sprida kunskapen ut till kommuner och andra.
Det här var ett litet axplock av positiva skrivningar som jag är glad över att
vi har fått in.
De lite mer negativa skrivningarna och där jag har reservationer berör i
första hand budgetstrukturen. Jag ids inte gå in desto mera på indragande
och tillsättande av tjänster, men jag understöder ltl Mats Perämaa resonemang. Jag tycker att det ska vara lagtingets beslut att tillsätta och säga upp
folk. Vi tillsätter anslag, vi ska ha ansvaret för att man håller budgetramarna
och då tycker jag också att det är vi som borde ta ansvar för vilka personer
som anställs och avskedas.
Likadant när det gäller hälso- och sjukvårdsplanen så delar jag kanske inte
utskottets åsikter, att man inte ska få ta del av planen. En stor del av landskapets budget går till ÅHS. Lagtinget borde få information. Planen borde
följa med budgeten så att man ser de långsiktiga strukturerna, vart pengarna
går och vilka långsiktiga planer ÅHS har för att använda pengarna.
Sedan kommer jag in på mina reservationer. Jag delar inte vare sig landskapsregeringens förslag eller liberalernas förslag att överföra sjukdomskostnadsavdraget på kommunerna eller att man tar bort avdraget precis. I klämförslaget i betänkande skriver vi; ”utskottet föreslår att sjukdomskostnadsavdraget kvarstår i sin nuvarande form tills följderna har analyserats och
förslaget till kompensation för de mest drabbade grupperna har tagits
fram, samt att kommunerna fortsättningsvis kompenseras av landskapet
för det inkomstbortfall som sjukdomskostnadsavdraget medför.”
Systemet att man för fram en förändring på det här viset och sedan efteråt
ska utreda konsekvenserna är inte någonting som jag åberopar. Samtidigt
som man för fram en reform eller en förändring, på vilket sätt det än må vara,
så borde man också ha klart för sig vad konsekvenserna blir.
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Vi har under hörandet, tydligt och klart från olika sociala grupper, hört att
det betyder väldigt mycket i många fall för sjuka människor och inte bara för
sådana som har en årsinkomst på 30 000- 35 000 euro, utan även för andra.
Sedan finns det sådana människor som överhuvudtaget inte har inkomster,
de har en annan syn på saken. De vill ha sänkta avgifter istället eller bli befriade från avgifterna. Alla dessa som är berörda borde redan har klart för sig
hur man tänker kompensera dem. Det har också sagts att det är renodlat, nu
tar man bort det här avdraget och det är lindrigare för skattemyndigheterna
om man kanske kan spara pengar där.
Hur blir det då när man efteråt ska tillföra kompensationer? Då har man
samma problem igen. Skattemyndigheterna ska då igen sitta och kontrollera
vem som är berättigad till dessa undantag. Inte sparar man några pengar då
heller, det är ju precis samma situation som vi är i nu.
Jag kan redan nu avisera att vi kommer att föreslå ett förslag till en skrivning när det gäller sjukdomskostnadsavdraget. Vi har en annan syn på det.
Vi har också gjort en reservation när det gäller lantbruksavbrytarsystemet.
Skrivningen i klämmen lyder; "Utskottet uppmanar landskapsregeringen att
utföra en konsekvensutredning innan en reform av avbytarsystemet och det
tänkta investeringsstödssystemet sätts i kraft.” Här är det lite samma sak,
man har skrotat ner ett avbytarsystem eller man är på väg. Man har nog börjat skrota ner avbrytarsystemet för vi har haft ett helt annat anslag tidigare.
Men nu har man i sakta mak minskat ner anslaget och anslaget ska fasas ut
2015 för att i princip omfatta bara sjukskrivningar och moderskapsledigheter.
Vi har hört många och det är väl ingen av de hörande som har varit positiva. Vi har också hört personer från det företaget, det gäller egentligen bara
ett företag så det är inte några hemligheter, och ingen ser något positivt i det
här systemet som man tänker införa nu.
I sammanhanget måste jag blanda in i investeringsstödssystemet. Det
finns ett förslag på att man ska göra förändringar i investeringsstödssystemet. Det är en sak för sig, men man vet inte heller om man får det notifierat
och om det blir godkänt av EU. Man har inte klart för sig vem som ska stå för
riskkapitalet. Det finns ett arbetsförslag på att man ska försöka få Norra
Ålands Industrihus med i det här. Tydligen försöker man nu möblera om i
styrelsen så att man ska få sådana personer med som är positiva till den här
reformen. Men vi har också sett att det är många som kritiska till det här.
Sista ordet är inte sagt ännu.
Under hela det här händelseförloppet när detta pågår så sänds negativa
vibbar till jordbrukarna och mjölkbönderna. Den som har undgått att höra
det har inte lyssnat. Många av de hörande har påpekat det och jag har haft
privata samtal där man har påpekat att det nu kommer att bli lättare att avsluta verksamheten när man vet hur det kommer att gå till.
Tankegångarna när det gäller näringsministerns 1000 kor på Åland är det
inte något fel på, absolut inte. Men det tar tid innan man är där. Tiden går
inte så fort som man önskar. Får man cirka två projekt av tre som går igenom
och verkställs så får man vara glad. Innan man är uppe i 1000 kor tar det bra
många antal år. Under tiden som man ska bygga upp detta så riskerar man
att det blir en dipp i inflödet av mjölk, i stället för att kurvorna pekar rakt
uppåt.
Därför föreslår jag de här skrivningarna, så att man åtminstone kan göra
konsekvensutredning innan man skrotar avbrytarsystemet helt och hållet.
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Vi har också en annan åsikt än landskapsregeringen angående studiestödet. Man vill frysa index för de studerande. Liberalerna vill ha studiestödet
kvar som det är.
Vi föreslår ett annat förslag till skrivning i betänkandet: ”Utskottet föreslår
vidare att landskapsregeringen utökar de studerandes möjlighet till självfinansiering av sina studier genom att som kompenserande åtgärder se över
maximibeloppet för landskapsborgen för studielån, samt att ta bort de inkomstgränser som kan reducera studiepenningen inom dagens studiestöd.”
På det viset kan man säga att man accepterar frysning av index, men att man
hittar på andra möjligheter för att kompensera. Jag tycker inte det här är något revolutionerande. Jag tycker att det skulle vara en ganska bra kompromiss så att man ger lite positiva signaler att man tänker på de studerande.
Så sent som 2009 trädde en lag i kraft, studiestödsindex skulle införas. Då
var det väldigt viktigt att man skulle ha samma förmåner som i Finland. Jag
tror till och med att det var nuvarande finansminister Nordlund och nuvarande lantråd Camilla Gunell som skrev under lagförslaget. I beredningen i
utskottet belystes det väldigt noggrant att det var viktigt att man kompenserade de studerande med de här indexhöjningarna. Jag tror att Danne Sundman var ordförande. Nu har detta knappt varit verksamt i två år och nu har
man en helt annan inställning, man vill frysa index igen. Man ser hur snabbt
förändringarna sker och hur långsiktigheten är. Om man fryser indexet så
tycker jag att borde man hitta på en annan form där man kompenserar de
studerande. Man har inte brytt sig om det överhuvudtaget.
Jag ska inte bli desto mera lång randig utan jag aviserar det här förändringsförslagen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Ltl Eklund höll ett långt anförande. Vad jag förstod så
skulle inga förändringar göras på de punkter som han föreslår. Landskapet ska fortfarande kompensera sjukdomskostnadsavdraget, index
för studielån och avbytarservicen ska vara kvar etc. Det är svårt att se alternativet.
En sak som intresserar mig mycket är hur Ålands Framtid argumentera i samband med Ålandskontoret. Ltl Eklund sade att det på något
sätt kan uppfattas negativt i Sverige. Det skulle vara intressant att höra
vilken negativ effekt det kan tänkas få på relationerna mellan Sverige
och Åland?
Det andra är att det på något sätt skulle vara ogynnsamt att en motsvarande verksamhet skulle kopplas till ett företag i Stockholm. På vilket
sätt skulle det vara negativt?
Ltl Brage Eklund, replik

Jag vet inte hur mycket man kan gå in i detaljer angående hörandet. Enligt min uppfattning i samband med utskottsbehandlingen har man fått
förvånade signaler att man tänker dra in kontoret i Stockholm.
Jag får återkomma till den andra frågan.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jag tycker inte att Ålands Framtid riktigt har något argument i den här frågan. Om någon som man hör i utskottet blir förvånad
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så är ju det i för sig är en viktig information, men om det är motivet för
att man går emot det här så är jag besviken.
Den andra frågan; jag förstod på ltl Brage Eklund att det skulle vara
illa om en motsvarande funktion skulle finnas vid något åländskt företag
i Stockholm. På vilket sätt skulle det vara negativt?
Ltl Brage Eklund, replik

För det första är utskottet enigt när det gäller att man ska återkomma
till den ordinarie budgeten för att man ska se över nödvändigheten av
det här. Det är inte bara mitt tyckande.
Att det skulle vara illa att bli återkopplat till ett företag, så vet jag inte
om det är direkt illa, men det är kanske inte alltid bra att man kopplar
ihop politik med ett enskilt företag. Om företaget är väldigt dåligt skött
så är det inte bra, men om företaget är bra skött så kan det ju vara väldigt bra. Det är bättre om man politiskt kan det vara fristående från företag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Det är lätt att sitta i opposition och kritisera de tunga och ansvarsfulla
beslut som landskapsregeringen nu har tagit.
Hur anser Ålands Framtid och framförallt ltl Eklund att landskapet
skulle kunna få en budget i balans? Vad jag har förstått så har även
Ålands Framtid gått till val med liknande löften. Jag skulle gärna vilja
höra några konstruktiva förslag.
Ltl Brage Eklund, replik

Det är i synd att inte Sara Kemetter har suttit i lagtinget och lyssnat på
sina egna partikamrater och hur de har betett sig när de har varit i opposition och. Det hade kunnat vara en bra lärdom.
Det är nog väldigt svårt att berätta hur man ska få en budget i balans
under en repliktid. Tyvärr glömde jag i mitt anförande bort att hänvisa
till hur man kunde finansiera sjukdomskostnadsavdraget. Jag glömde
också nämna att man överhuvudtaget inte har gjort något åt strukturerna här inne och tittat över sina egna avdelningar. Det mesta har man
skickat på kommunerna och de enskilda att finansiera. Jag tycker att
man först hade kunnat titta över sitt eget hus lite mera.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är ju onödigt att göra påhopp. Jag har inte suttit i
lagtinget tidigare. Jag upplever nog att landskapsregeringen i det här
fallet har tänkt framåt om man tänker på samhällsservicereformen, den
digitala agendan, trafikpolitiken och framförallt det som vi fick höra
idag om avräkningsbeloppet. Det är ju fantastiska framsteg eller hur?
Ltl Brage Eklund, replik

Ltl Kemetter kanske inte lyssnade när jag räknade upp de här positiva
sakerna. Jag räknade upp samhällsservice reformen, den digitala agendan med mera. Jag nämnde inte trafiken för att mitt anförande inte
skulle bli så långt. Jag har ställt mig bakom en reservation tillsammans
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med liberalerna när det gäller kortrutten för att man ska komma igång
snabbare än vad landskapsregeringen gör. Det tycker jag inte är fel, det
är ganska klart. Det är sådana utbyggnader som man vet att måste göras
på de platserna, så där kan man starta upp arbetet. Jag tyckte att jag
hade ganska många positiva påpekanden, speciellt de som ltl Sara
Kemetter nämnde.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Brage Eklund nämner reservationerna om lantbruksavbrytarsystemet. Han oroar sig över mjölkproduktionen och den
oron delar jag delvis. Därför har också utskottet bett landskapsregeringen att klargöra konsekvenserna för mjölkproduktionen. Däremot måste
man komma ihåg att alltid när man hör någon som blir drabbad så
kommer de självklart att tala om att det är negativt. Jag tror att en omställning mot större mjölkproducenter är viktig. Vi vet att robotar inte
heller alltid är avgörande. Sveriges mest effektiva mjölkgård finns på
Öland och de har ingen robot, Ålands största mjölkgård har heller ingen
robot. Storleken är viktig.
Ltl Brage Eklund, replik

På Åland kommer det alltid att finnas en del mjölkbönder som är villiga
att satsa och en del mjölkbönder är i en sådan tidsepok att man inte satsar utan man kör med den produktion som man har. Får man negativa
trender, att man ser att man inte har rätt inställning mot primärnäringarna och man vill dra ner stöden för primärnäringarna hela tiden så då
avslutar man verksamheten lite tidigare, för man ids inte hålla på att
jobba emot. Jag hade kunnat räkna upp många andra åtgärder i tillläggsbudgeten som kommer att påverka jordbruket. Det är högre avgifter för veterinärer, det ska dras in i skogsbruket och det är hela vägen
samt att man tidigare har dragit in i verksamheterna.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag tror att vi har en nyansskillnad här. Ltl Eklund vill
utreda först medan vi vill peka på visionerna och riktningarna och ansvarsfullt ta reda på hur det drabbar och i så fall förändra riktningen om
det behövs. Jag tror inte att vi får till stånd något om vi bara utreder hela
tiden.
Ltl Brage Eklund, replik

Hur är det med skärgårdstrafiken? Där tänker man utreda först för att ta
reda på vad konsekvenserna innebär om man investerar här och där. Jag
menar att man ska göra precis samma sak när man kommer fram med
reformer. Man ska ha klart för sig hur det slår på den enskilde och hur
det drabbar näringar och samhället i övrigt. Det är inte klargjort när det
gäller de här olika delarna som jag har reserverat mig emot.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Om vi ska få till stånd en balans i vår ekonomi så krävs det
att vi också vågar ta beslut och vågar ta även sådana beslut som är obekvämt. Ett av de besluten är att frysa studiestödet under tre läsår. Jag
har varit med, tillsammans med många andra här, och beslutat tidigare
om att studiestödet ska indexjusteras. Jag har också noterat att vi är
konkurrenskraftiga när jag jämförde med omkringliggande områden,
Utgående ifrån det så måste man våga ta den här typen av förslag, även
fast det svider.
Sedan förstår jag inte riktigt det som står i reservationen, för det är
egentligen ett stöd för det som vi skriver i framställningen. Samtidigt
som man gör det här så ska man också komma fram med förslag på hur
man kan minska byråkratin så att man istället kan få en högre självfinansieringsgrad för de studerande.
I utskottet nämnde jag dessutom att man kan överväga att höja studielånedelen. Vi tycks ju vara överens, men ändå är det en reservation,
mycket intressant.
Ltl Brage Eklund, replik

Javisst är politik intressant och hur man tolkar saker och ting. Framförallt är det väldigt intressant att i reservationens kläm är det nästan exakt
samma skrift som moderaterna har i sitt valprogram. Om man fryser
studiestödet så skulle man kompensera det.
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag ska läsa högt ur framställningen och förslaget till budget så kanske ltl Eklund också ser att även den här biten finns med. Därför förstår jag inte reservationen. ”Samtidigt granskas studiestödssystemets administration i syfte att minska onödig byråkrati och de studerandes möjligheter till ökad självfinansiering”. Jag förstår inte riktigt
vad man reserverar sig emot med den skrivning som finns i framställningen i förhållande till det som står i reservationen som ltl Brage
Eklund har skrivit under. Jag tror att det hade varit bra att granska det
här lite mera och även lyssna på de synpunkter som jag framförde till
utskottet, att det samtidigt kommer att komma förslag om kompensation, vilket också står i den framställning som ligger på bordet och som är
grunden för det betänkande som vi idag behandlar.
Ltl Brage Eklund, replik

Det är ju väldigt bra, för då har ju en reservation gått igenom väldigt
hastigt här. Det är glädjande att vi har samma åsikt i det här fallet, om
det är så att minister Johan Ehn tänker driva den frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Den här tilläggsbudgeten innehåller omställning. Omställningar är precis vad som sker och ska ske inom avbrytarsystemet. Vi kan
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göra mycket men vi kan inte göra allt. Vi kan inte både satsa på investeringar fullt ut samtidigt som vi behåller det gamla systemet som vi har
haft.
Tittar vi tillbaka 20 i tiden så hade vi 2400 kossor och producerade 14
miljoner liter mjölk. För 10 år sedan hade vi 2 200 kossor och producerade 14 miljoner liter mjölk. Idag har vi 1 650 kossor på Åland och producerar 14 miljoner liter mjölk. Det är ett bevis för mig att under 20 års
tid har vi gjort något fel. Tillgången är mycket mindre än vad efterfrågan
är. Exportmarknaden skriker efter åländsk ost och åländska mjölkprodukter. Den politik som har förts under de senaste 20 åren har inte lyckats skapa en liter mjölk mera.
Jag är helt övertygad om att man måste börja titta på nya sätt att se
på framtiden. Jag kan prata om det här hur mycket som helst, men jag
får ta upp det vid nästa replik och i ett anförande också.
Ltl Brage Eklund, replik

Ja, den statistiken känner jag till. Det bevisar att fast mjölkkorna har
minskat i antal så har produktion per ko och enhet ökar hela tiden för
att man har kompenserat antalet kor som har fallit bort. Det är fel att
säga att det har stått stilla. Tänk om produktionen skulle ha stått stilla
per ko, då har det gått raka vägen ner. Men tack vare att jordbrukarna
och mjölkbönderna har varit effektiva och fått produktionen att stiga per
ko så har man vidhållit produktionen på 14 miljoner liter mjölk.
Sedan kan man fråga sig vad orsaken är att man inte har utvecklat
mjölkproduktionen? Ja, det beror på en del av den bundenhet som förekommer jordbruket idag. Därför införde man ett avbytarsystem.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Jag ska som sagt hålla ett anförande och redogöra precis i
detalj för mitt resonemang.
I min värld är det en katastrof om man producerar lika mycket idag
som för 20 år sedan. Visst, kossorna blir mer produktiva och det är ju
jättebra. Men om man skulle producera lika mycket potatis eller lika
mycket lök som man gjorde för 20 år sedan, hur ska man då täcka de
ökade driftkostnaderna som jordbruket medför?
Det viktiga är nu att vi börjar se en tillväxt och att vi börjar fylla den
efterfrågan som finns. Vi måste också jobba för att mjölkproducenterna
ska få mer betalt per liter. Framförallt måste vi få upp antal kor med
1000 stycken och fortfarande hålla den höga produktiviteten. Vi kommer då att kunna få 25 miljoner liter mjölk från åländska jordbrukare,
om vi har en vision som går mot det målet.
Fortsätter vi som vi alltid har gjort så finns det inte pengar att sätta på
investeringar. Pengarna blir då i ett system som sakta gör att vi tappar
antalet kor och vi behåller bara 14 miljoner liter.
Ltl Brage Eklund, replik

Minister Karlström och jag är nog helt eniga när det gäller målsättningen. Vid övergångstiden, när vi går från ett system till ett annat, kommer
det att bli ett glapp, vilket jag tror att minister Karlström kommer att
komma underfund med bara tiden går och där är vi inte riktigt överens.
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I övrigt tror jag att det inte finns nyanser i skiljelinjerna mellan hur ltl
Karlström vill ha mjölkproduktionen och hur jag ville ha mjölkproduktionen. Vi har samsyn där, men vi har inte samsyn när det gäller skrotandet av avbrytarsystemet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Tony Asumaa

Fru talman! Efter 52 höranden och drygt en månaders jobb har nu finansoch näringsutskottet sitt betänkande klart vad gäller första tilläggsbudget för
år 2012. Betänkandet är på 14 sidor. Av dessa 14 sidor är 4 sidor reservationer
från oppositionen. Med andra ord består betänkandet till 30 procent av reservationer.
Vad säger detta om den första tilläggsbudgeten för år 2012? Ja, vad många
i utskottet har kunnat konstatera är att den saknar i princip åtgärder som det
satts en prislapp på i euro, däremot många visioner och vackert så. Därför har
också finans- och näringsutskottets betänkande blivit något tunt, som en
gammal politiker skulle ha sagt om han hade varit här i salen. I princip har vi
inte haft några konkreta åtgärder, att ta ställning till, som direkt anknyter till
tilläggsbudgeten för år 2012. Det har varit mera visioner längre fram och det
är bra att också ha det.
Alla åtgärder med där tillhörande nödvändiga lagändringar såsom ändring
av lagen om studiestöd där § 6a måste tas bort vad gäller indexjusteringen så
har utskottet erfarit att kommer tidigast i samband med ordinarie budgeten
för år 2013. Det är först då regeringen tänker blåsa igång matchen. Nu är det
lite uppvärmning med tanke på vad som ska stundas senare i höst.
Inom finans- och näringsutskottet och även inom liberalerna har vi diskuterat huruvida man ska eller kan reservera sig mot de allmänna motiveringarna. Det kan kännas rätt onödigt att göra det, för i princip inget i de allmänna motiveringarna kommer att realiseras i och med denna tilläggsbudget
för 2012. Vi hoppas dock säkert alla att åtminstone delar förverkligas och
konkretiseras längre fram.
Men vi inom liberalerna vill med våra budgetmotioner och reservationer
klart markera vad vi inte anser är det bästa för Åland och ålänningarna i de
allmänna motiveringarna i tilläggsbudget för år 2012.
Det finns givetvis många visioner i tilläggsbudgeten som vi alla kan omfatta, oberoende om man sitter man i regerings- eller oppositionsställning. Vi
i oppositionen hoppas givetvis också på att kortrutten förverkligas, samhällsreformen genomförs och den digitala agendan konkretiseras och förverkligas.
Vi hoppas givetvis också på att regeringen lyckas få landskapets budget i balans. Det är ju vårt gemensamma intresse.
Vad som dock oroar oss liberaler är att inga av dessa mammutprojekt har
någon prislapp på sig och som skulle vara upptagen i den budgetplan som ska
vara i balans senast år 2015. Visserligen finns där investeringsanslag kring 20
miljoner euro för varje år, men vart räcker det då vissa experter talar om att
bara den digitala agendan kan gå loss på 20 miljoner euro? Det gör oss lite
oroliga. Men jag som är optimistiskt sinnad ung man tror jag att regeringen
säkert har en finansieringsplan på det också framöver. Det ser vi fram emot.
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I samband med ordinarie budget för 2013 kommer vi att reservera oss igen
i de ärenden som vi nu markerat att vi inte kan omfatta i de allmänna motiveringarna, såsom sjukdomskostnadsavdraget, slopande av indexjustering av
studiestödet och att inte landskapsregeringen börjar förverkliga kortrutten i
snabbare takt för att spara pengar för landskapet Åland.
Fru talman! Det som jag som första undertecknare motionerat om och reserverat mig emot är landskapsregeringens och utskottsmajoritetens förslag
om att slopa indexjusteringen av studiestödet för läsåret 2013-2014 till 20152016. Landskapsregeringens motivering till denna åtgärd kan vi läsa på sidan
28 i tilläggsbudgeten 2012 under utbildnings- och kulturpolitik: ”På grund
av det strama budgetläget avser landskapet att inte indexjustera studiestödet för läsåret 2013-2014 till 2015-2016”. Jag vill avisera att det här kommer
liberalerna att föra till omröstning.
Regeringen i riket skrev in i sitt senaste regeringsprogram att man i riket
kommer att införa indexjustering av studiestödet 2014. Detta värderades så
högt av Finlands regering att man prioriterade om andra kostnader för att
kunna införa detta i verkligen strama tider för att investera i ungdomarna och
deras möjlighet till utbildning.
Vår regering på Åland gör tyvärr tvärtom och minskar på studiestödet för
våra ungdomar genom att slopa indexjusteringen, p.g.a. att inflationen äter
upp den, vilket betyder att studerande i riket kommer vid utgången av läsåret
2015-2016 att ha ett högre studiestöd än våra studerande. Frågan man då
obönhörligen ställer sig är om våra studerande är mindre värda än rikets studerande?
Vi har hört argument att det här kan kompenseras med att de studerande
kan arbeta mera. Men om det inte finns jobb då? Som bekant ökar ungdomsarbetslösheten. Och får man inte sommarjobb under juni, juli och augusti så
är man som studerande inte heller berättigad till utkomststöd som arbetssökande utan man får vända sig till kommunens socialkansli för att be om hjälp.
Vi har hört argument att det kan kompenseras genom att höja lånedelen.
Men man kan fråga sig om vi verkligen vill höja skuldsättningen hos våra studerande i dessa tider? Då indexjusteringen av studiestödet infördes år 2009
så gjordes det bland annat med motiveringen att ”inte öka skuldsättningen
hos de åländska studerande”. Men nu verkar det vara ok.
Vi har hört argument om att det ekonomiska läget inte tillåter indexjustering av studiestöd. Men vi har råd att arrangera champagneauktioner, vi har
råd att höja utkomststödet och på det ännu lägga ett Ålandstillägg på 10 procent. Men Åland har inte råd att indexjustera studiestödet för dem som vill
studera och utbilda sig och som är vår investering för framtiden.
Balanseringsåtgärderna inför kommande budget för år 2013 finansieras i
detta skede av bl.a. sjuka och studerande. Jag hoppas att regeringen efter
sommarens sol och bad kommit på varmare tankar och hittat något humanare åtgärder i sin strävan till en sundare åländsk ekonomi. För det är inte
genom att ta av sjuka och studerande vi balanserar Ålands ekonomi. Tack, fru
talman.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Indexjustering kommer att göras för detta innevarande
budgetår. Studiestödet kommer att höjas från och med 1 augusti 2012.
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När det gäller det finska studiestödssystemet så har ltl Asumaa rätt
att det står i det finska regeringsprogrammet att man kommer att indexjustera studiestödet. Samtidigt har man också gett i uppdrag att se över
studiestödssystemet som helhet. Det är ganska vanskligt att i det här läget göra någon större jämförelse med hur det kommer att se ut i slutet
av perioden.
Alla dessa typer av åtgärder är sådana som svider. Vi kommer också
att se på möjligheterna att höja inkomstgränser och att öka lånedelen.
Vår bedömning är att det här inte är oöverstigligt för de studerande. Det
är naturligtvis en försämring.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, utbildningsminister Ehn. Jag hoppas att er bedömning är korrekt
och jag ser fram emot det också för de studerandes bästa.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Om vi i framtiden överhuvudtaget ska kunna garantera
goda möjligheter till studier så måste vi också våga göra förändringar
under kortare och längre tid. Med tanke på att den nivå vi har på studiestödet i dagsläget inte på något sätt är i ett sämre läge än är någon annanstans så måste man kunna bromsa upp det här under ett tag, för att
sedan återgå. Förslaget som kommer blir antagligen under en övergångsperiod för att sedan återgå till det som finns i den gällande lagstiftningen.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack för det. Indexjusteringsbeloppet är 191 000 euro i året. Vi ska
komma ihåg och att de studerande också betalar skatt, ungefär 20 000
euro. Nettobeloppet är 170 000 euro och det har vi finansierat. Vi har en
kalkyl på det och det skulle inte alls påverka landskapets ekonomi.
Det är ett konstigt resonemang att man alltid i det här sammanhanget
inte kan vara bättre än riket vad gäller studiestödet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Finansutskottet har gjort ett bra förvärv utgående ifrån ett bra
förslag från landskapsregeringen. Den här tilläggsbudgeten är ju, som vi alla
vet, en omställning, en ändring och kanske ett sätt att delvis lämna det gamla
och komma till något nytt som är bättre.
Fru talman! Angående landskapets ekonomi så kan vi konstatera att vi
fortfarande har en stor oro i Europa där det tydligen har eskalerat i både Italien och Spanien där man vill låna pengar från allmänheten till 7 procents
ränta. Det här är ju förstås alarmerande och kommer med all säkerhet att få
verkningar på oss en dag.
Vi vet också att Finland idag lånar 7 miljarder per år på en omsättning av
50 miljarder. Det går heller inte att fortsätta med det speciellt länge till. Numera finns väl heller inte skatteuttagsinstrumentet i och med att man inte index binder skatteskalorna och har höjt momsen. Nu kanske man tar ut maximalt av sina invånare. Nu gäller det också för Finland att gå in för att spara,
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precis som vi måste göra fast vi inte sitter i samma situation som man gör riket.
Den krassa verkligheten för oss och för andra borde vara att man måste
höja skatterna och avgifterna något och man måste minska den allmänna servicen något. Det finns inte några andra metoder. Man pratar om en effektivare verksamhet och en strukturförändring. Men det är tyvärr inte alltid sant,
utan det är ord som man tar till när man inte vill ta till nedskärningar.
Det positiva i landskapets budget är nog den låga arbetslöshet som vi har.
Vi ser också i finansutskottets utlåtande att näringslivet ser positivt, speciell livsmedelsindustrin har positiva vibbar i sin verksamhet. Det är ju positivt
för oss.
Det som är lite negativt är att det är jättesvårt för våra ungdomar att få
sommarjobb. Det är tyvärr många som kommer att gå arbetslösa i sommar. I
framtiden måste landskapet, näringslivet och kommunerna ta ett gemensamt
ansvar genom att anställa ungdomar i större utsträckning än idag. Man kan
gå in och ge dem jobb på sociala villkor så att de lättare kan komma in i arbetslivet i framtiden.
Vi vet också att landskapets ekonomi fortfarande är stram. Likviditeten har
sjunkit från 160 miljoner, för ett antal år sedan, till dagens 60 miljoner, och
det fortsätter i sakta mak att minska. Det talar också för att vi måste hålla en
stram budget i framtiden eller åtminstone under den närmaste tiden.
Fru talman! Sedan går jag in lite på samhällsreformen. Det finns i grunden
en mycket bra utredning som landskapsregeringen har gjort. Vi politiker kan
gå in och läsa den utredningen och se vilka alternativ som finns för att få en
bättre samhällsreform. Den samhällsreformen kanske inte sparar så mycket
pengar som många kanske tror. Det kan hända att reformen mera får verksamhet som blir lättare att driva rent kunskapsmässigt i och med att samhället blir allt krångligare och lagstiftningen blir heller inte speciellt lättare.
Det kan hända att det är ett sätt att få de mindre kommunerna att fungera.
Man nämner också detta med minskade kostnader per serviceåtgärd inom
äldreomsorgen. Man pratar om interaktiv kontakt så att man skulle kunna
stanna hemma längre. Vi ska också veta att det finns en del äldre människor
som gärna vill vara på institution och helt enkelt inte vill vara hemma och
dem måste man också stöda och ge dem möjligheter att få bo tillsammans
med andra äldre.
Man nämner näringspolitik. Näringsministern har ofta pratat om riskkapital och aktiekapital och det är intressant och ett nytänkande. Det kan hända
att man istället för att pumpa ut stora höga stöd ska gå in med riskkapital
som en delfinansiering. Kanske ett samhällsägt bolag går in som aktionär,
såsom man gör på andra ställen. Det måste naturligtvis notifieras och man
måste få stöd från EU. Men det är en intressant tanke som jag tycker att man
borde gå vidare med.
Sedan har lantbruksavbytarsystemen varit en het fråga. Man har tagit steget fullt ut och sagt att det måste förändras. Här återstår lagstiftning att göra
och konsekvensbedömning ska göras mera ingående. Avbrytarsystemet måste
tittas över och förändras så att även lantbruket och jordbruket tar sin del
nedskärningarna som måste till.
Sedan har vi lite skrivningar om socialpolitiken. Vi vet ju alla att äldreomsorgen blir tyngre och tyngre för kommunerna. Här måste man garantera
att äldreomsorgen är minst lika bra som idag. Det är ett av våra viktigaste
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åtaganden tillsammans med sjukvården. Vi måste se till att sjukvården och
äldreomsorgen har de resurser som behövs för att de människor som är sjuka
ska ha möjlighet att bli friska. I det här förslaget förslås också att avgifterna
ska höjas och det är vi positiva till, men man ska ha kvar högkostnadsskyddet
som skydd för de svaga. Det är väl möjligt att man måste se över högkostnadsskyddets struktur för att se att inte någon faller mellan stolarna.
Utskottet nämner att man vill vara ganska strikt med 20 miljoners gräns
när det gäller bygget av Gullåsen. Jag hade själv lite dubier mot det. Man har
väl bantat redan på Gullåsen, från 90 platser till 60 platser. En sådan här
byggnad ska stå i 100 år. Man får inte ge avkall på kvalitén, det är lite
dumsnålt. Det har vi sett många gånger med byggen när man försöker
komma ner i kostnader och sedan slår det tillbaka ganska snabbt med nya
dyra kostnader. Det gäller att man bygger med kvalitet, det är absolut ett
krav. Om det sedan kostar någon miljon till för att få kvalitet så må det göra
det, men det betalar sig garanterat i längden, även i pengar.
Däremot behöver man säkert inte bygga på så många platser som man
tänkt sig ifrån början. Det går ju att bygga till sedan om det finns behov för
det. Det viktigaste är att man bygger av kvalitet. Det ska helst byggas av sten
för vi vet att de byggnaderna står i 100 år. Det finns många andra byggnader
som man måste riva efter 20-30 år på grund av att man har haft för snäva
kostnadskalkyler. Så i byggen får vi inte vara dumsnåla, det är viktigt. Här har
jag lite till dubier mot finans- och näringsutskottets skrivning.
Sedan detta med fastighetsenheten och naturbruksskolans lokaliteter, det
är nu jätteviktigt att man fyller naturbruksskolan med offentlig sektor, vilka
de än må vara. Landskapsregeringen ska ta beslutet och ansvaret att sätta dit
den offentliga sektor som man anser att är mest naturligt och bäst. Det är jätteviktigt. För övrigt är det jätteviktigt att man implementerar det som man
har sagt att man vill implementera i samhället så att vi får en budget i balans
om ett eller två år.
Ltl Karl-Johan Fogelström

Fru talman! Finans- och näringsutskottet överlämnar idag sitt betänkande
över regeringens förslag till första tilläggsbudget för år 2012. Arbetet i utskottet har genomförts i god anda med förståelse och respekt för varandras ibland
avvikande åsikter i olika frågor. I vårt demokratiska system hör det till att
åsikter ibland bryts mot varandra. Väldigt ofta råder ändå, tack och lov, samsyn i centrala politiska frågor.
Regeringspartierna håller en enad front och inga förändringar i sifferstaten
föreslås. Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag till första tillägg
till budgeten för år 2012 antas med beaktande utskottets motiveringar i betänkandet. Budgetmotionerna nr 17-19/2011-2012 föreslås förkastade.
När det gäller landskapets ekonomi betonar utskottet att osäkerheten på
marknaderna är fortsatt stor. Utskottet anser det vara svårt att bedöma framtidsutsikterna för den åländska ekonomin. Enligt ÅSUB:s konjunkturbarometer för år 2012 är förväntningarna i fråga om tillväxt försiktigt positiva.
Socialdemokraterna ser med tillförsikt på framtiden. Vårt glas är halvfullt,
medan vi kan konstatera att det finns andra glas som tydligen är halvtomma.
Man kan notera att den förväntade utvecklingen med stigande avräkningsbelopp, en stabil skattegottgörelse på minst 11 miljoner euro per år och positiv resultatutveckling för PAF, tillsammans med de föreslagna strukturför-
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ändringarna och inbesparningarna, kommer att resultera i att landskapets
ekonomi kommer i balans år 2014 och med ett litet överskott år 2015.
Fru talman! Att uppnå balans i ekonomin är den enskilt viktigaste frågan
för regeringen. Att uppnå detta under mandatperioden är en milstolpe för regeringen Gunell och alla regeringspartierna. Vi socialdemokrater anser att
ekonomin måste vara i skick för att kunna göra offensiva satsningar och reformer, inklusive allmän tandvård.
När det gäller samhällsservicereformen noterar socialdemokraterna med
tillfredsställelse att arbetet pågår för fullt och att arbetsgruppen som tillsattes
redan har avlämnat sin rapport med fyra olika modeller.
Nästa steg är att ÅSUB under resten av året ska granska och utvärdera modellerna. En parlamentarisk kommitté ska sedan ta vid från början av år
2013.
Fru talman! Utskottet anser att landskapsregeringen snarast möjligt återkommer till lagtinget med sina visioner, tankar och, såvitt möjligt, konkret
innehåll kring samhällsservicereformen.
Arbetet med att utveckla den digitala agendan har påbörjats. Utskottet delar landskapsregeringens uppfattning att detta är ett viktigt område att utveckla. Utskottet vill att landskapsregeringen återkommer till lagtinget i ett
meddelande med sina visioner, tankar och konkret innehåll kring den digitala
agendan.
Vi socialdemokrater anser att utvecklandet av den digitala agendan kommer att vara ett av nyckelområdena för att hålla kostnaderna för den framtida
samhällsservicen inom rimliga gränser. Inte minst inom vård och omsorg
finns idag teknik och tillämpningar som kan öka kvalitén utan att föra med
sig överstora kostnader. Jag tänker här på projekt som ”Virtu” som för närvarande testas av Brändö, Eckerö och Jomala kommuner. Ett smart utnyttjande
av möjligheterna till direkt elektronisk kommunikation med bland andra de
äldre i deras hem kan spara in dyra hembesöken och framförallt bryta den
förödande isoleringen som upplevs som ett av de allra största problemen med
att bo hemma ensam. Det finns många andra möjligheter som öppnas då det
finns ett system för elektronisk direkt kommunikation.
Beträffande avbrytarsystemet, en övergång till ett avbytarsystem i privat
regi genomförs från och med 2015. Detta är en sund utveckling och ett led i
den pågående kommersialiseringen av primärnäringarna, en utveckling som
förhoppningsvis i förlängningen leder till ökad mjölkproduktion som det råder stor efterfrågan på. Avbytarsystemet tillkom i en tid då de traditionella
familjejordbruken dominerade. Den tiden är nu mer eller mindre ett minne
blott.
Beträffande sjukdomskostnadsavdraget, för att få landskapets ekonomi i
balans måste hela samhället ställa upp och bidra med inbesparingar. Förslaget att slopa sjukdomskostnadsavdraget i kommunalbeskattningen, som avskaffades redan år 1992 i riket, berör framförallt medel- och höginkomsttagare som står för ¾-delar av alla sjukavdragen. I motsats till regeringen Erikssons förslag, föreslår landskapsregeringen att kommunerna inte ska finansiera det slopade sjukdomskostnadsavdraget. På så sätt minskas trycket på
kommunerna att höja kommunalskatten. Som vi vet är många små kommunerna hårt trängda ekonomiskt. Men också för en större kommun som Mariehamn stad så motsvarar avdraget drygt 0,25 procentenheter i kommunalskatten, om staden hade varit tvungen att själv finansiera avdraget.
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Apropå uttrycket slakt i den politiska debatten så läser jag idag i Svenska
dagbladet att liberalernas ledare i Sverige, folkpartiets Jan Björklund, tar ordet slakt i sin mun. Det förefaller på något sätt att i det politiska snacket slaktas det på alla håll och kanter. Det är som hela politiken skulle vara ett slakteri.
Utskottet noterar att landskapsregeringen ska analysera behovet att kompensera vissa svaga grupper i samhället för avdragets slopande, det gäller
grupper såsom multisjuka personer och personer med långvariga sjukdomar.
Detta är viktigt för att de verkligt utsatta inte ska bli lidande p.g.a. avdragets
slopande.
Angående trafikpolitiken så betonar utskottet vikten av att landskapsregeringen snarast kommer igång med det konkreta arbetet med ett kortruttsystem för att få ner driftskostnaderna för skärgårdstrafiken. Även om samtliga
de projekt som framgår av budgetförslaget prioriteras bör landskapsregeringen eftersträva att de projekt, som på kort och medellång sikt ger den största
inbesparningen, förverkligas först.
Fru talman! Socialdemokraterna stöder finans- och näringsutskottets förslag att anta landskapsregeringens förslag till första tillägg till budgeten för år
2012 med beaktande av utskottets motiveringar i betänkandet samt att budgetmotionerna nr 17-19/2011-2012 förkastas. Tack.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Fogelström brukar alltid vara mån om att man ska
värna om sociala förmåner. Han nämnde sjukkostnadsavdraget som har
fallit bort i riket i ett tidigt skede och vi har det avdraget kvar här ännu
så det är dags att slakta det här avdraget. Sociala förmåner för jordbruket och avbytarsystemet finns kvar i riket men här är ltl Fogelström beredd att slakta det. Han är inte konsekvent i dessa ställningstaganden.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Jag sade att slopandet av sjukdomskostnadsavdraget berör framförallt
medel- och höginkomsttagare, ungefär 75 procent. Det finns statistik på
det. Det är de här grupperna som berörs mest negativt. När det gäller
dem som är verkligt utsatta av den här förändringen så kommer regeringen att analysera frågan för att kunna kompensera vissa svaga grupper i samhället. Regeringen har en social profil som jag håller med om.
När det gäller avbytarsystemet så talar ltl Eklund om en svunnen tid.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Fogelström har liksom jag varit med i finansutskottet och tagit del av hörande. De flesta, 95 procent, beklagade att avdraget skulle tas bort och att de skulle bli drabbade. Det fanns t.o.m. sådana
grupper som skulle drabbas av sjukdomskostandsavdraget upp till
4000-5000 euro. Det var personer som inte hade höga inkomster. Att
tona ner det här till att det inte drabbar så många är fel. Det drabbar
desto värre dem som har svag ekonomi.
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När det gäller de sociala förmånerna så brukar socialdemokraterna
alltid vara noga med att man jämställer sig med riket. Men när det gäller
avbytarsystemet så är det inte så noga.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

För vår del har vi förtroende för regeringens förmåga att identifiera dem
som blir verkligt drabbade av slopande av sjukdomskostnadsavdraget.
Vi hörde en rad av personer som är verkligt drabbade. Det kommer att
observeras här i fortsättningen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Att ta bort sjukdomskostnadsavdraget är en riktig käftsmäll på
den generella välfärden. Den generella välfärden är något som socialdemokraterna i alla fall tidigare har försvarat med händer och tänder.
Det visar sig också att de höginkomsttagare som kan göra det här avdraget utgör ungefär 38 procent, medan medel- och låginkomsttagare utgör
62 procent. Det har stor betydelse för dem som lever på marginalerna,
det kommer man bara inte ifrån och de skriver utskottet också i sitt betänkande.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Jag vet inte vilken statistik som ltl Sjögren tittar på. De som har 20 000
euro eller mer utgör ¾ av alla. Jag har räknat ut det, 74 procent är medel- eller höginkomsttagare.
Om du pratar om socialdemokraterna så brukar vi inte försöka gynna
höginkomsttagarna. De som har pengar klarar sig nog, men de andra
måste man hjälpa.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Så är det såklart. Slopar man sjukdomskostnadsavdraget så
klarar sig nog höginkomsttagarna. Men det slår mot dem som har de
lägsta inkomsterna och som har stort behov av avdraget och det slår mot
dem som inte har möjlighet att få ersättning för sina mediciner. Vi hörde
här om cancer- och reumapatienter. Det handlar ju om var man lägger
inkomstnivån. De som förtjänar över 35 000 euro utgörs av 38 procent.
En medelinkomst ligger på 2300-2800 beroende på kön. Den gruppen
som tjänar under 35 000 euro är faktiskt 62 procent, så avdraget har betydelse.
Jag skulle också ha respekt för om man skulle förändra systemet, att
sätta ett tak, men det har man inte heller alls pratat om. Det har handlat
om ett totalt slopande av avdraget.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

I skrivningarna finns med att de verkligt utsatta ska kunna kompenseras
för det här, vilket regeringen nu ska analysera. Det här kommer att träda
ikraft från januari 2013. Regeringen har en profil som ska kunna rätta
till att folk som verkligen blir utsatta av slopandet av sjukdomskostnadsavdraget ska kunna kompenseras. Det litar jag på.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! Jag kunde korta ner mitt tal ganska mycket då flera saker redan
har tagits upp. Jag ska inte gå in på sjukkostnadsavdraget.
I samband med regeringsförhandlingarna fick vi klart för oss att det strukturella årliga underskottet i landskapets finanser var i storleksordningen 1015 miljoner euro. Ett par månader senare fick vi information från finansministern att underskottet de facto visat sig vara uppe på 20 miljoners euros
nivå. Särskilt då på grund av att landskapets pensionsutbetalningar ökar med
cirka 8 miljoner euro årligen fram till år 2015. Regeringspartierna har kommit överens om att i första tilläggsbudget för 2012 presentera riktlinjerna för
att senast till år 2015 få landskapsbudgeten i balans. Det har nu gjorts. Det är
bra.
Men vi ska komma ihåg att osäkerheten på marknaderna är fortsatt stor
och att det är mycket svårt att bedöma framtidsutsikterna för ekonomin. Det
kan krävas ytterligare förändringar. Vi måste ha beredskap att vidta ytterligare åtgärder om behov uppstår.
Vi vet också nu att den förändrade försörjningskvoten kommer att medföra
stora utmaningar och att det sätt vi idag har organiserat den offentliga sektorn och hur vi producerar servicen till medborgarna inte kommer att fungera
i längden om vi ska klara av att finansiera den på en rimlig nivå. En tydlig
målsättning med arbetet måste vara att minska den offentliga sektorns kostnader så att den relativa kostnaden för varje serviceåtgärd minskar, som utskottet också betonar.
Nu har landskapsregeringens tillsatta arbetsgrupp presenterat några olika
modeller som även kan kombineras på olika sätt och det är viktigt att vi fortsätter och jobbar på så vi inte tappar styrfart med samhällsservicereformen.
Vi får inte bara stirra oss blinda på organisationsmodeller utan måste
stötta upp reformen med den digitala agendan, ny teknik och nya lösningar.
Hemsidan och ekonomisystemet ska förnyas. Det är bra men vi måste också
se till samarbete och samordning. Till exempel staden är uteslutande positiv
till samarbete över gränserna. Landskapsregeringen har startat arbetet med
delar av den digitala agendan på ett mycket positivt sätt, där Mariehamn,
landskapsregeringen, ÅHS och kommunförbundet tillsammans arbetar med
lösningar framåt. Jag har förstått att landskapsregeringen håller i taktpinnen
på ett yrkesmässigt och försiktigt sätt vilket känns riktigt bra.
För övrigt är mycket av arbetet med den digitala agendan relativt oklart än
så länge. Intentionerna är dock mycket bra då vi talar om storsatsning och
skapandet av en gemensam offentlig elektronisk förvaltning samtidigt som
man ser över landskapets förvaltning. Här är det oerhört viktigt med kartläggning av hur det ser ut nu och att vi definierar vad som ska åstadkommas.
Den digitala agendan måste konkretiseras mer så att vi inte får något mastodontprojekt på miljontals euro som sen läggs ner. Det har hänt flera gånger i
både privat och offentlig sektor i många länder.
Jag vill särskilt betona vikten av att vi nu måste ha rätt kompetens med i
definieringsprocessen. Det om något kan spara enorma belopp och man kan
undvika många enkla hinder. Alla som har jobbat inom IT-branschen vet det
här.

728

Sedan skulle jag vilja lyfta fram ett par bra projekt som borde få en fortsättning på något sätt. Det är VIRTU-projektet, som ltl Fogelström också tog
upp, där man utnyttjar Internets möjligheter till interaktiv kontakt i äldreomsorgen och så har vi hemrehabiliteringsprojektet som pågår mellan Mariehamn och ÅHS. En annan viktig pusselbit är att vi stöttar upp möjligheten
att införa ett valfrihetssystem med servicesedlar. Vi i utskottet hörde Smartum som har haft uppdrag att producera elektroniska servicesedlar. Dessa
elektroniska servicesedlar används redan idag av ett 40-tal kommuner av de
ungefär 100 kommuner som använder servicesedlar i Finland. Vi fick också
veta att det finns mycket regionalt samarbete så att servicesedlarna kan användas över kommungränser. Här finns alltså något mycket positivt och fullt
fungerande som vi kan titta på och dra nytta av erfarenheterna.
Avslutningsvis vill jag meddela att vi inom den moderata gruppen stöder
det liggande förslaget. Tack.
Ltl Mika Nordberg

Talman! Vi från obunden samlings sida vill tacka våra kollegor och oppositionens ledamöter i finansutskottet för ett gott arbete när det gäller tilläggsbudgeten. Det var ett gediget jobb som vi i finansutskottet fick att plöja igenom. Omständigheter på vägen medförde att det blev lite lättare än vad det
skulle kunna ha varit. Avräkningsbeloppet och annat som har nämnts tidigare i debatten gjorde det lättare.
En av de kostnadsposter som fortfarande är osäker är sjukdomskostnadsavdraget. Under utskottets behandling av sjukdomskostnadsavdraget framkom att det finns ett stort antal medborgare i det åländska samhället som inte
utnyttjar detta avdrag. Det betyder att om samtliga, som har rätt att utnyttja
det här avdraget, skulle utnyttja det så skulle vi behöva spara det dubbla beloppet eller kanske tre gånger beloppet. Jag är nöjd med skrivningarna. Man
ska titta på hur de utsatta grupperna, som behöver avdraget mest, ska kunna
kompenseras på ett sätt som gör att de inte blir lidande.
Talman! När vi tittar på nationella och internationella nyhetssändningar så
finns, som vi alla känner till, en osäkerhetsfaktor i den ekonomiska situationen. Obunden samling stöder att vi tillsammans verkligen ska jobba för en
budget i balans. Vi har haft ett gott samarbete med oppositionen, alla vill
verkligen ta det här ansvaret och få en budget i balans till 2015. Vi får hoppas
att inte de värsta scenarier som utspelar sig Europa, med utträde ur eurosamarbete och andra kriser i Spanien, ska inträffa, utan att vi kan ha en sansad ekonomisk situation.
Utskottet nämner att PAF-medel ska täcka sådana kostnader som är av engångs karaktär. Att börja använda PAF-medel till sådant som normalt ska
täckas av ordinarie budgetmedel är något som man ska akta sig för. Även fast
det nu har svängt för PAF och det går bra så kan det fortfarande komma
svackor, det är ju en känslig marknad. Det väldigt viktigt.
Den digitala agendan har också nämnts här idag. Precis som moderaternas
ltl Petri Carlsson var inne på så behöver man komma tillbaka med en mera
konkretiserad analys av vad vi ska göra för att kunna ha kostnadsbedömning
av det.
Angående lantbruksavbytarsystemet så tycker jag att den sista meningen i
utskottets tankar är bra, att det finns tillräckligt med riskkapital att tillgå för
den här omställningen som många står inför. Det är av största vikt.
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Med de orden avrundar jag ifrån obunden samling och hoppas på en gynnsam fortsatt ekonomisk utveckling.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Ltl Nordberg nämnde att sjukdomskostnadsavdrag
skulle kunna ha varit dubbelt större om alla utnyttjade avdraget. År 2011
motionerade obundna om ökat sjukkostnadsavdrag och även om ett
friskvårdsavdrag. Vilken kalkyl hade man då när man räknade med att
man skulle kunna finansiera det?
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Då var det en annan ekonomisk budget. Det gällde inte budgeten 2012. De kalkyler som fanns då måste jag i så fall återkomma till.
Jag tycker inte att det är relevant i den här situationen. När det förslaget
lades så var vi i opposition och hade inte tillgång till de siffror som vi har
i dagens läge när vi sitter med i regeringen. Nu har vi ett annat ansvar
för att titta på helheten. Ingen har jublat för att genomföra det här. När
man ska titta på kostnader och inbesparingar så måste man välja någonting. Slutresultatet av ett budgetförslag är en kompromiss som partierna
tillsammans har kommit fram till och det står vi bakom.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Jag uppfattade nog att när den här motionen lades så
var samma ekonomiska problem redan på gång i landskapsbudgeten.
Det var inte någon hemlighet att man skulle minska budgeten med 77
anställda. Det skulle vara intressant att ta del av den kalkylen. Jag förstår att man ändrar sina ståndpunkter mot oppositionen när man kommer i regeringsställning. Men på något vis hade ni väl tänkt finansiera
det då också, för nu ställer ni krav till oppositionen att man bör ha
finansieringen klar när man kommer med förslag.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Det är helt riktigt. När man kommer med förslag så behöver
man även ha kostnadsalternativ. Jag är helt övertygad om att obunden
samling, när de presenterade det här, kunde visa på andra ställen där vi
kunde spara in. Det är enkelt att föra på olika saker och olika moment i
sin politik, men det är väldigt viktigt att vi hela tiden har en kostnadstäckning för de förslag vi har haft. Obunden samling har haft det genom
åren. Har vi framfört ett förslag så har vi också en finansieringsmodell
på hur vi ska lösa det. De förslag som vi har lagt under den förra mandatperioden kanske inte hör hit. De förslagen är inte direkt påverkningsbara i det här skedet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, herr talman! Det är ganska välbesatt i salen nu, om man får vara lite
ironiskt.
Herr talman! Under ltl Runar Karlssons tid som minister, fram till hösten
2009, spreds en framtidstro om att det nu kanske blir en efterlängtad kortrutt. Men den känslan har nu falnat. Sedan den nuvarande regeringen trädde
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till har det kommit flera signaler som går ut på att lägga locket på, utreda lite
mera och skjuta fram besluten igen. Det är med besvikelse som jag står här
idag.
Den 18 november 2010 var jag arg och besviken på dåvarande regeringskollegan centern och sade då i denna talarstol, om någon minns: ”viljan i centern att investera i en utbyggnad av kortrutten är inte särskilt stor”. Sorgligt
nog kan jag i och med detta betänkande konstatera att ingenting har förändrats.
När jag i remissen presenterade budgetmotion nr 17 talade jag för en bestående inbesparing på 4680 körtimmar per år. Jag ska inte upprepa vad jag
sade i remissen utan jag rekommenderar ledamöterna inför den kommande
omröstningen att läsa protokollet för att friska upp minnet.
I ett replikskifte med ltl Fogelström, som också är medlem i finans- och näringsutskottet, så sade han att den här typen av förslag är jättebra. Ltl Fogelström sade också; ”det här är ju bättre än regeringens förslag, 4000 är mer än
3000, kom med mera förslag”. Med dessa uttalanden i debatten av utskottsmedlemmen Fogelström, som representerar ett regeringsparti, hade jag väntat mig en mer positiv behandling av budgetmotion nummer 17.
Utskottet skriver i betänkande: ”Utskottet betonar vikten av att landskapsregeringen snarast kommer igång med det konkreta arbetet med ett
kortruttssystem. I annat fall äventyras skärgårdens transportsystem av de
stora kostnader som dagens system medför”.
Ett annat citat ur betänkande; ”så bör landskapsregeringen eftersträva
att de projekt som på kort och medellång sikt ger den största inbesparingen
förverkligas först”. Det är delvis sådana formuleringar som stöder att motionen om en utbyggnad av Kökartrafiken över Föglö till fasta Åland borde ha
antagits.
Det jag sade i remissen gick ut på att spara 1,4 miljoner per år, vilket skulle
vara positivt för utvecklingen av driftutgifterna i kommande budgeter. Inför
valet var alla partier eniga om att det måste satsas på kortrutten. Det är sorgligt att konstatera att det nog mest var läpparnas bekännelse.
När det ska till konkret handling, som budgetmotion nummer 17 föreslår,
då blir det kalla handen ifrån regeringspartierna.
Men detta har jag uttryckt besvikelsen över att utskottet föreslår att motionen förkastas. Tack.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, herr talman! Jag är lite betänksam kring ltl Torsten Sundbloms
agerande återigen. Han har dysterhetsstämpeln och missmodet över sig.
Det är tråkigt när en skärgårdsbo inte längre tror på skärgården utan
har tagit gnällbältet på sig och bara klagar hela tiden. Vad är konkret för
ltl Torsten Sundblom? Är det en grävskopa i östra Föglö? Ska vi börja
gräva innan vi vet hur trafiksystemet ska se ut? Nej. Tyvärr är det på det
viset att demokratiska processer tar tid. Gör man investeringar i 150miljonersklassen så bör det vara ett berett ärende. Jag kan också informera ledamoten om att förslaget om att bygga på östra Föglö inte möts
av expertisen på trafikavdelningen med några större hurrarop.
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Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Jag tror på skärgården. Men jag tror inte på regeringens förmåga att få i gång kortruttsutbyggnaden. Det skjuter igen
fram över nyval.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Jag vill i så fall ge en eloge åt ltl Sundblom. Trots alla de
beslut som landskapsregeringen har fattat den senast tiden kan ledamoten vara så dyster i sinnet. Det är fullständigt otänkbart i min värld. Det
sätts för tillfället ner enorma resurser för att komma vidare med
kortruttsprogrammet. Vi har flera projekt i röret där det snart också
kommer att stå en grävskopa. Vad begär ledamoten mera?
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Det har pratats, pratats och det fortsätter att pratas.
För ett par veckor sedan läste vi i tidningen att det skulle beställas en utredning till. Det finns utredningar hur mycket som helst. Någon gång
måste man ta det konkreta beslutet att man börjar. Vi försöker hjälpa
regeringen att komma igång. Men den hjälpen vill inte tas emot.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter

Tack, herr talman! Det är intressant att jag är den första kvinnan att stå i talarstolen gällande det här ärendet. Ekonomi och män tycks gå bra ihop. Men
jag ser att det finns flera andra kvinnliga talare här framöver.
Jag tänkte börja med att kommentera avräkningsbeloppet. Det var en
mycket trevlig nyhet som finansministern berättade. Det är ett fantastiskt arbete som regeringen har gjort. Det är mycket glädjande att höra att Aaltogruppen nu äntligen har satts igång. Det har varit frågan om att informera,
informera, informera och ytterligare visa på den åländska envisheten och det
är vi tacksamma för. Det är de små stegen som gör att Åland går framåt.
Det är också med glädje som jag läser i beredningen att utskottet också betonar vikten av att avräkningsgrunden förändras så att den beaktar den
åländska befolkningens relativa storlek. Jag tror att det är helt rätt väg att gå.
Det är utifrån den diskussionen som det ska fortgå.
Herr talman! Sedan sjukdomskostnadsavdraget, som har debatterats livligt
här flera timmar. Det är ett tungt beslut. Det är inte roligt alls. Jag har själv
kunnat vara med och fattat det här beslutet för att jag anser att det är kommunernas bästa. För jag tror inte att våra små kommuner skulle klara av den
kostnaden utan en skattehöjning och det är inte rättvist. Jag understöder därför utskottets förslag att kompensera vissa svaga grupper. Jag tycker att det
är jättebra att man har tagit hänsyn till vad oppositionen har pratat om, men
att man också lyssnat på socialdemokraterna i regeringen och tagit hänsyn till
att vi på något sätt måste kompensera de svaga grupperna. Det här är helt i
linje med vår politik. Sedan kan man diskutera hur; är det ÅHS-avgifterna för
vissa grupper som måste ses över och hur är det med hög kostnadsskyddet?
Personligen anser jag att det skulle vara rättvist om barn under 18 år skulle få
gå avgiftsfritt till läkare såsom i övriga Norden. Det är viktigt att vi ser över
medicinkostnaderna, såsom liberalerna har lyft fram, för cancerpatienter och
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andra. Det är viktigt att vi har en konstruktiv diskussion. Jag tror inte det
finns någon politiker, tidigare regeringar eller nuvarande regering som fattar
beslut för att göra ålänningarna illa. Det är för det allmännas bästa som de
här besluten tas.
Herr talman! Jag skulle vilja diskutera lite om samhällsservicereformen.
Jag hade förmånen att förra veckan i en vänskapskonferens representera Mariehamn i St. Petersburg. Vi diskuterade miljö och ekonomi. Under föreläsningarna fick jag ta del av utrikesministeriets representanter och politiker
från riksdagen som berättade lite om Finlands ekonomi. Det var otroligt roligt att höra dem berätta om hur Finlands ekonomiska ställning i Europa fortsättningsvis faktiskt är mycket stark. Vi måste komma ihåg att Finland är ett
av få länder som har en skuldsättning under 50 procent av sin BNP och fortfarande klassas AAA. Det ska vi vara stolt över och det ska vi lyfta fram tycker
jag. Sedan vet vi att Finland och Åland, fast Åland inte samma sätt, kämpar
med en demokratisk tillväxt där vi har sett en fruktansvärd statistik och därför har man infört kommunsammanslagningar i riket. Målsättningen är att
Finland ska ha max 100 kommuner efter den här reformen. Det är framförallt
vården som man vill effektivera. På finskt håll ser man de privata företagen
som ett alternativ.
Även på Åland är en samhällsservicereform den rätta vägen och ett måste.
Efter dessa föreläsningar kring ekonomi så upplever jag nog att Åland inte
kan vänta. Det är inte hållbart att vi har ett sådant system som vi har idag. Vi
måste trygga basservicen och framförallt trygga säkerheten, skötseln och
basservicen för den åldrande befolkningen. Det gäller att agera i tid så att vi
får en bra struktur som vi alla kan vara nöjda med, så att vi inte hamnar i den
situationen där vi släcker eldar eller i panik fattar dåliga beslut. Här vill jag
också lyfta fram Virtu som ett fantastiskt projekt. Jag hoppas att det tas fram
flera sådana innovativa idéer under den här perioden.
Fru talman! Vi har den digitala agenda som utskottet anser att är mycket
angenämt och bör prioriteras. Den digitala agendan ska konkretiseras. Det
här är också helt i linje med den socialdemokratiska politiken. Det är något
som vi har drivit i många år. Vi vill gärna vara en del av ett modernt parlament där elektroniken och datoriseringen ska fungera smidigt.
I utbildningspolitiken är jag jättenöjd över att schema ses över. Den individ
som får det här schemat att fungera ute i skolorna, den människan ska vi ta
väl hand om och borde belöna. Det här har varit ett stort problem och många
har försökt ta tag i det. Jag hoppas verkligen att vi har hittat en kunnig tjänsteman som får schemat att fungera, för det är egentligen det största problemet med den här skolreformen.
Fru talman! Många här i salen har åsikter om trafikpolitiken. Det är något
som har diskuterats långt, långt före min tid. Det är inte riktigt hållbart att
skärgården, men också hela Åland, straffas med förkortade turer på grund av
att bunkerpriserna är så höga. Här måste vi också tänka om och se längre. Jag
tror att vi omgående måste arbeta inte bara med kortrutten utan också för
hållbara energisnåla lösningar vad gäller färjtrafiken. Det är inte realistiskt
att vi ska kunna klara av dessa bunkerpriser tio år framöver. Vi måste sätta
miljön och skärgården i fokus vilket vi också fick höra mycket om på föreläsningen i Moskva. Det var miljön som var A och O. Finland måste också börja
se över sina kostnader kring bunkerpriserna, komma ifrån de stora oljekost-
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naderna och försöka hitta alternativa energimetoder. Det är någonting som vi
måste tänka på här också.
Avslutningsvis skulle jag vilja kommentera fastighetsenheten och flytten
till naturbruksskolan. Jag anser att landskapsregeringen måste ha en mycket
klar och tydlig linje, precis som framkom av centerns representant. Med
samhällsreformen är det också viktigt att naturbruksskolans utnyttjas. Vi
måste också från förvaltningen och från landskapets sida visa att vi inte är intresserade av att centralisera allt, utan vi kan också flytta ut våra avdelningar.
Vi behöver inte packa dem som sillar här i borgen, utan vi utnyttjar de vackra
och fina lokaliteter som finns. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Om jag förstår ltl Kemetter rätt så ska vi tacka socialdemokraterna för den uppmjukade skrivningen om sjukdomskostnadsavdraget.
Det vill jag göra i så fall, om det är socialdemokraterna som ligger
bakom de skrivningarna.
Jag tycker ändå att det finns ett glapp i resonemanget. Ltl Sara
Kemetter pratade om att man inte vill höja skatten för sjukdomskostnadsavdraget. Men vi vet också att samma socialdemokrater i Mariehamns stad kan tänka sig att höja skatten för en avgiftsfri busstrafik. Jag
får inte riktigt det här att hänga ihop, om jag ska vara helt ärlig.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag tror inte att det är endast socialdemokraterna som
kan ta åt sig för den uppmjukade skrivningen. Jag tror nog att hela utskottet har förstått att man inte bara kan skära utan att se till de svaga.
Jag tror att alla regeringspartier har varit med och bidragit.
Sedan tycker jag att det är lite osakligt att ledamoten blandar in
stadspolitiken här i salen. Vi vet alla att någon sådan diskussion, att socialdemokraterna vill höja skatten för att inte skära ner i busstrafiken,
inte har förekommit i fullmäktige igår. Vi har inte ens börjat diskutera i
några sådana banor. Jag tror att ledamoten ska hålla sig till borgens
ärenden när vi är i borgen.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Det ska ltl Sjögren definitivt göra, men det finns nog andra som har
blandat ihop både det ena och det andra vill jag påstå.
Finans- och näringsutskottet skriver också i betänkandet att man tänker höja avgifterna för ÅHS med 1 miljon euro. Om jag inte minns fel så
rör sig intäkterna för ÅHS i runda slängar runt 3 miljoner. Så man tänker sig en kraftig höjning av avgifterna inom ÅHS. Jag vet också att det
är väldigt svårt att rikta åtgärder till vissa patientgrupper. Jag uppskattar att majoriteten har en mildare skrivning och att man ska se på den
här frågan igen. Jag vet att det är svårt att göra riktade lösningar för det
kostar i byråkrati, på samma vis som man har en generell välfärd och att
också t.ex. höginkomsttagare får barnbidrag.
Ltl Sara Kemetter, replik

Det står ingenstans vilka avgifter inom ÅHS som ska höjas. Jag tror att
vi måste ge förtroende åt styrelsen att fundera igenom det.

734

Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Jag minns väl att det redan i presentationen av tilläggsbudgeten
från landskapsregeringens sida, när det gällde de negativa konsekvenserna av
slopandet av sjukdomskostnadsavdraget, angavs att de grupper som drabbas
så skulle landskapsregeringen särskilt titta på. Minister Carina Aaltonen informerade tydligt om det. Det är nog inte bara utskottet som har hittat på att
skriva det som de har gjort, utan det sades redan i samband med remissen av
det här ärendet. Vi kände alla till det. Här har gjorts stort nummer av olika
grupper som skulle drabbas av slopandet av sjukdomskostnadsavdraget, trots
denna information som redan gavs i remissen och som har getts från utskottets sida. Sådan är partipolitiken.
Jag ska något chockera lagtinget genom att tala kort och mycket smalt bara
om en fråga. Det är synd att ltl Sundblom inte är här för jag tänkte föra en liten dialog med honom och möjligen med trafikministern, men de kanske hör
ändå.
Jag ska hålla mig till det mest centrala i kortruttsutvecklingen när det gäller skärgårdstrafiken. Det är otvetydigt att få Föglötrafiken och Kökartrafiken
mer kostnadseffektiv. Det är utgångspunkten för att övrig skärgårdstrafik ska
kunna, genom kortruttsutveckling, göras mera kostnadseffektiv och därmed
säkerställa bra transportmöjligheter för skärgårdsborna i framtiden.
Med nuvarande system riskerar man hela den servicen genom att prislappen rusar i höjden. Den har redan tidigare varit för hög och nu blir den orimligt hög om vi inte gör stora saker.
Utskottet skriver på sidan 7; ”Även om samtliga de projekt som framgår
av budgetförslaget prioriteras så bör landskapsregeringen eftersträva att
de projekt som på kort och medellång sikt ger den största inbesparingen
förverkligas först.” Det här är ett väldigt tydligt besked från lagtinget till
landskapsregeringen. Jag antar att vi är överens om det. Det betyder att de
ingredienser som fanns i kortruttsmeddelandet, som föregående regering
lämnade till lagtinget och som vi här hade möjlighet att debattera men inte
utskottsbehandla och som vi under debatten var överens om att var basen för
den kommande kortruttsutvecklingen, så ska i förverkligas på det sättet som
utskottet nu säger.
Den här lösningen som liberalerna för fram i sin motion nr 17 är en av de
stora och lönsamma satsningar, kan hända den lönsammaste, som ger pengarna snabbast tillbaka.
I remissen av det här ärendet sade vi moderater i vårt gruppanförande att,
av det skälet som jag här har redogjort för, vi ser nödvändigheten av att
komma framåt, följa kortruttsmeddelandet, börja förverkliga de åtgärderna
och välja de mest kostnadseffektiva alternativen. Vi ser av det skälet att trafiken Kökar-Föglö-Svinö ska prioriteras tillsammans med ett nytänkande i anslutningarna över Skiftet till Finland på både södra och norra linjen. I princip
är det fyra ingredienser som ger de största ekonomiska effekterna, förutom
det som landskapsregeringen nu håller på med; ett helt nytt tänkande när det
gäller arbetsskiften och därmed turlistorna.
Därmed har vi från moderaternas sida stor förståelse och vi har också räknat särskilt på liberalernas föreslagna projekt. Jag, som semi Föglö-bo, har
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kommit fram till att av de fyra alternativ som vi har på östra Föglö så är det
förslaget som Sundblom har presenterat i olika sammanhang högst troligt det
allra klokaste. Det förslaget som är näst längst söderut av det som har ritats.
Det kombinerat med, som Sundblom också har anfört, att storSottungatrafiken kan föras över Överö, via en omformad tvärgående linje, är
ett klokt förslag, vilket också har skissats på i det här kortruttsmeddelandet.
Vän av ordning frågar sig; betyder det här att Roger Jansson är beredd att
gå emot utskottets skrivningar om förkastandet av motionen och helt rakt av
godkänna det liberala förslaget? Svaret är på detta är nej.
I diskussioner har jag sagt att man bör utreda det här alternativet och man
bör göra det samtidigt som man utreder förkortning på västra sidan om
Föglö, trafiken på Svinö-Degerby. Det ska göras ett helt annat politiskt klargörande när det gäller trafiken på Finland, vilket vi har föreslagit.
Man gör båda delar, västra sidan av Föglö och på östra sidan av Föglö till
Kökar och Sottunga. Sedan får vi se vilket som går snabbast att förverkliga.
Här tror jag att man gör de stora ekonomiska vinsterna i hela skärgårdstrafikkonceptet.
Jag uppfattar utskottets skrivning som något positivt för det liberala förslaget. Det är positivt för de skrivningar som finns i kortruttsmeddelandet
och det är positivt för de idéer som vi och särskilt de obundna har framfört
under en längre tid.
Att uttrycka sig så abrupt som kollegan Sundblom när han sade att det här
betänkandet innebär att man i princip nu slaktar kortruttssystemet, för att
använda detta eländiga ord som har använts i andra sammanhang, det är väl
att ta i lite. Tvärtom, vi ska nog se till att vi med gemensamma krafter kommer till de mest förnuftiga och snabbaste lösningarna.
Men, kära vänner, det är enorma pengar vi talar om. Det är enorma pengar
vi talar om! I den här situationen, med underskott på 20 miljoner som vi har i
vår årliga ekonomi, är det inte alldeles lätt att trolla fram pengarna, när man
har en investeringsnivå på ungefär 15 miljoner. Det inkluderar egentligen inte
kortruttslösningarna, utan där ska vi försöka hitta andra former av finansiering. Penningautomatmedel har nämnts, men det är inte en alldeles lätt lösning.
Jag tror att vi rätt snabbt kan komma fram med förverkligandet av kortrutten i landskapsregeringens nu inledda arbete, att vi får de här delarna utredda relativt snart så att vi kanske i budgeten för 2014 kan börja ta in investeringspengar till och med.
Det var mitt smala anförande, fru talman.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Lagtinget har att välja att satsa på kortrutt eller att inte göra
någonting alls. Gör man ingenting går i så fall skärgården ganska säkert
sotdöden till mötes.
Jag tycker att det var ett intressant och positivt anförande som ltl Roger Jansson höll.
Vi liberaler har hela tiden velat ha garantier för att man satsar de
stora enorma summorna där som det ger fortast, snabbast utdelning och
där det ger mest för pengarna. Det är alldeles väsentligt när och om man
bestämmer sig att man ska satsa, vilket jag uppfattar att det finns en
bred majoritet för.

736

Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det som vi är överens om är egentligen samhällsekonomiska självklarheter, att så måste det vara. Utskottet har uttryckt sig väl
till den delen. Det har naturligtvis, genom åren, funnits många andra argument som också har anförts i skärgårdstrafiken. Det har varit sysselsättningsmässiga argument, social- och regionalpolitiska argument.
Håller vi oss till den samhällsekonomiska argumentationen så är det
alldeles klart att det bör satsas först där investeringen ges bäst återbetalning.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Vi är helt överens. Det är bra om man kan komma till ett sådant ställningstagande. Vad och hur man tänker satsa har inte heller varit glasklart för oss i oppositionen. Det låter bra om man kan enas.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det där sista förstod jag inte och kan inte hålla med om. Jag
ser så tydligt linjen, när det gäller lagtingets inställning, från den föregående landskapsregeringens kortruttsmeddelande. Meddelandet togs
emot väldigt positivt och enhälligt här i lagtinget, fast det hastades fram
i slutet av vår mandatperiod.
Den förra landskapsregeringen hann inte börja med några förverkligande åtgärder eftersom meddelande kom så sent. Nu har den här regeringen inte suttit länge, men redan deklarerat själv, och nu via finansutskottet, hur man avser fortsätta att förverkliga det här projektet. Det blir
för mig fullständigt obegripligt när man säger att det har förelegat
oklarheter i framtiden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Tack, vtm Jansson. Jag tror nog att vi finner varandra
ganska lätt i den här frågan.
Först vill jag räta ut en liten missuppfattning. Inte risade jag det här
betänkandet på det viset. Jag sade att centerns vilja tidigare, för ett par
år sedan, att bygga ut kortrutten inte var särskilt stor och här i betänkandet fick jag det bekräftat. Nog är det säkert de båda stora partierna i
regeringen som anför tongången.
Jag är mycket glad åt vtm Janssons anförande. Jag hoppas att man på
nästa gruppmöte med regeringsgrupperna säger att man kommer med
en framställning och sätter igång.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Kollegan Sundblom känner säkert till att beteckningen efter
mig är ett stort M som i moderat, därför kan jag inte ta emot en replik
som gäller centern. Däremot vill jag med bestämdhet påstå att det regeringsprogram som vi har kommit överens om när det gäller trafiken, och
det arbete som utförs av minister Thörnroos nu i landskapsregeringen
imponerar på mig som moderat. Därför kan jag inte hålla med om att
det skulle föreligga några oklarheter när det gäller regeringskollegan
centerns vilja och kraft för att få detta framåt.
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Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Detta sade jag för att räta ut eventuella missförstånd i
mitt anförande tidigare i talarstolen och det som vtm Jansson sade.
Vtm Jansson pratade om omformad tvärgående. Ja, det kan sedan
finnas med i hela det stora konceptet till fastlandet. Det skulle vara så
passligt och falla så väl ut att först starta upp Kökartrafiken med egna
medel för att få igång det hela. För det är där som de stora, stora inbesparingarna i driftskostnaderna finns. Startar vi den vägen så finns det
sedan en åtgärdsmotion om extra anslag och sedan drar vi mot nordost
över alla holmarna.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag behöver inte upprepa att jag tycker att det är ett gott resonemang. Men om vi ökar belastningen på Föglövägarna och för trafik
över till ta fasta Åland så måste vi ha en trafik på Degerby-Svinö som
klarar av det ökade trycket. Annars har vi gjort en björntjänst åt både
Kökarbor och Lill-Sottungabor och Stor-Sottungabor. Vi får se till att vi
kan hantera det. Därför säger vi moderater att båda projekten är viktiga
att få igång och planera nu.
Personligen tycker jag att man borde ta det västra alternativet före,
men om det visar sig att markägarförhållanden och annat gör att det
ändå är möjligt att ta den östra delen före så varför inte. Men låt oss nu
ordentligt klargöra båda alternativen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vi har länge förstått och uppfattat att moderaterna är välvilligt inställda och ser behovet av att investera bort driftkostnaderna i
skärgårdstrafiken. Vi vet också att våra tankar inte skiljer sig särskilt
mycket ifrån moderaternas. Moderata trotjänare skrev för ett tag sedan
en insändare om behovet av att skynda på för att uppnå de här effekterna. Det är väl kanske inte så mycket att diskutera. Frågan är bara hur
man ska skapa en situation där det finns förtroende för att man verkligen går vidare med dessa projekt. En semi-Föglöbo och en Kumlingebo
har säkert bilden av att skärgårdsborna inte riktigt är övertygade om att
man verkligen menar allvar nu med vad man säger, även om man kan
läsa betänkandet som om man menar allvar. Det är viktigt att visa det på
ett tydligt sätt. Det skulle skapa en tydlig signal åt skärgårdsborna nu i
dessa tider när man också ska spara in 3000 körtimmar.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Inte bara semi-Föglöbor utan sannerligen också Mariehamnare har genom årtionden varit garanter för att man satsar tillräckligt i
skärgården. Ungefär 20 procent av budgetbelastningen på 330 miljoner
går till skärgården på olika sätt och vi har under 10 procent av befolkningen i skärgården. Vi är alla överens om att fortsätta satsa, men vi
måste göra det på ett klokt sätt. Det är inte långsiktigt hållbart att köra
med dagens trafiksystem. Jag tror inte att det är någon vits att göra nå-
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gon större partipolitik av de här frågorna. Jag uppfattar att vi alla strävar åt samma håll.
Jag är ingen garant för att landskapsregeringen kommer att genomföra en bra politik, men jag har en mycket stark tro och övertygelse om
att så kommer att ske.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Delar av oppositionen och liberalerna i synnerhet kommer
att föra motionen till omröstning. Flera här har sagt, i synnerhet vtm
Jansson, att det finns många goda tankar i den motionen. Sedan kommer motion att bli nedröstad, vilket ingår i det normala systemet, det är
ingenting konstigt med det. Om följden av hela den här processen och
diskussionen blir att vi kommer vidare så är det inte så mycket att orda
om längre. Det är bra för alla.
Men om det visar sig vara tvärtom så blir det en besvärlig situation för
hur man verkligen ska kunna ha förtroende för att den här majoriteten
driver frågan vidare. Den som lever får se.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Ibland har jag i min politiska karriär övervägt om jag ska
föra saker till omröstning när jag vet att jag förlorar. För då vet jag att
det blir ännu längre resa att nå det mål som jag vill uppnå. I riksdagen
valde jag t.ex. att inte föra frågan om lagtingets lagmotion om parlamentsplatsen till omröstning i plenum. En förlust med 199-1 hade varit
långsiktigt skadligt för Åland. Jag vet inte hur det är med skärgårdstrafiken men jag tror dock inte att en sådan negativ åtgärd från liberalernas
sida ska vara negativt för förverkligandet av kortrutten. Man bör alltid
hålla i minnet att ett sådant politiskt agerande kan vara lite negativt,
åtminstone när det gäller tidtabellen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Jag tänker enbart ta upp tre frågor den här gången. Om tiden
medger kanske jag avslutar med en liten allmänpolitiskt reflektion.
Den principiella fråga som jag tänker ta upp först, och som jag saknar lite
svar ifrån finansutskottet, är när man skriver så här: ” I fråga om hälso- och
sjukvården konstaterar utskottet i likhet med landskapsregeringen att
hälso- och sjukvårdsplanen utgår som en konsekvens av den nya lagstiftningen. ”Det är ju helt sant. Jag tycker att det skulle vara intressant om man
från finansutskottets sida förde ett principiellt resonemang om på vilket sätt
lagtinget i så fall kan dra upp huvudlinjerna, påverka och styra hälso- och
sjukvården i demokratisk ordning, just på grund av att hälso-och sjukvården
utgör en så oerhört stor del av landskapets hela budget. Det här konstaterade
är ju helt riktigt. Men det blir lite hängande i luften. Vår ledamot Brage
Eklund har fört fram att man ska hålla hälso- och sjukvårdsplanen kvar tills
man vet vad som ska komma i stället. Det här är hemskt mycket pengar och
viktiga politiska områden. Jag uppmanar finansutskottet att nästa gång titta
på det här ganska noga.
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Den andra frågan handlar om Gullåsen. I betänkandet sägs: ”Utskottet har
erfarit att ombyggnaden av Gullåsen till geriatrisk klinik beräknas kosta ca
20 miljoner euro men att det är osäkert om medlen kommer att räcka. Utskottet understryker vikten av att ombyggnaden håller sig inom given ram.
Utskottet anser mot denna bakgrund att man nogsamt bör överväga möjligheterna att använda befintliga byggnader i så stor utsträckning som
möjligt”. Det är väldigt bra. Det sistnämnda tog jag själv upp i remissen. Men
för de nya i finansutskottets vill jag säga att den här typen av kategoriska
skrivningar har finansutskottet haft många gånger utan att det på något sätt
har följts. Man har alltid ändå stått där och konstaterat att det här ligger
långt, långt över ramen, ibland 20-30 procent. Jag tycker att skrivningarna är
väldigt bra. Jag hoppas att finansutskottet utövar all sin makt för att följa upp
att det också blir på detta sätt.
Fru talman! Jag sade i en replik tidigare att jag är lite förvånad över det
som finansutskottet skriver när det gäller avräkningsgrunden. ”Utskottet har
erfarit att landskapsregeringen fortsätter den tidigare landskapsregeringens arbete på politisk nivå för att förändra avräkningsgrunden.” Jag är faktiskt tveksam till om det har förekommit så hemskt mycket arbete tidigare.
Jag ser det inte heller som någon större seger att man nu får till stånd en arbetsgrupp.
Om man tittar i förarbetena till självstyrelselagen på hur regleringen av avräkningsgrunden ska gå till så är det ganska långt beskrivet. Jag ska återkomma till det.
Man säger också från finansutskottet så här: ”Utskottet betonar vikten av
att avräkningsgrunden förändras så att den beaktar den åländska befolkningens relativa storlek.” När man slog fast avräkningsgrunden som sist och
slutligen blev 0,45 så är det riktigt att man då tog hänsyn till Ålands befolkning. Man konstaterade att under jämförelseåren som slutade vid 1982 så
skulle 0,48 ha varit den relevanta siffran. Men finansministeriet i Helsingfors
kom underfund med att då kommer Åland att få för mycket pengar och så
drogs det ned till 0,45. Men det kan man inte hänvisa till nu om man vill
ändra avräkningsgrunden. Därför kommer jag att fördjupa mig lite i den här
problematiken i mitt anförande.
I 47 § i självstyrelselagen sägs: ”Avräkningsgrunden är 0,45 procent. Om
grunderna för statsbokslutet genomgår ändringar som väsentligt inverkar
på avräkningsbeloppets storlek, skall avräkningsgrunden ändras. Avräkningsgrunden skall höjas,
1) om landskapets utgifter har ökat genom att landskapet övertar förvaltningsuppgifter som ankommer på riket eller, efter överenskommelse med
riket, genom att landskapet svarar för verksamhet som helt eller till betydande del tjänar riksintressen,
2) om uppnåendet av självstyrelsens syften orsakar väsentligt ökade kostnader, eller
3) om landskapets förvaltning annars belastas av betydande utgifter som
inte hade förutsetts när denna lag stiftades.
Avräkningsgrunden skall sänkas, om riket har övertagit förvaltningsuppgifter som ankommer på landskapet och landskapets utgifter därigenom
har minskat.
Om ändring av avräkningsgrunden stadgas i rikslag med lagtingets bifall.”
Det krävs att både riksdagen och lagtinget är överens om det.
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I förarbetena till rikspropositionen och i grundlagsutskottets betänkande
nr 15/1990 till den här bestämmelsen sägs: ”För att framtida ändringar ska
kunna beaktas och erforderlig flexibilitet uppnås, har det ansetts vara
påkallat att föreslå möjligheter till en ändring av avräkningsgrunden. Avräkningsgrunden ska ändras t.ex. då uppbyggnaden av statsbudgeten undergår större förändringar genom överföring av större budgetområden till
särskilda fonder eller på annat sätt. Likaså skall en ändring ske när ändringar sker i brutto-nettoprincipen.”
Vidare i motiveringarna till rikspropositionen sägs i detaljmotiveringarna
till 48 §: ”Emedan de inkomster som upptas i statsbokslutet är beroende av
gällande budgeterings- och bokföringsregler föreslås det att det i första
momentet av avräkningsgrunden ska ändras om grunderna för statsbokslutet genomgår förändringar som väsentligt inverkar på avräkningsbeloppets storlek.” Det här är lite pudelns kärna, tycker jag.
Det sägs också så här; ”I stadgandet åsyftande strukturförändringar kan
vara t.ex. överföring av större budgetområde till fristående fonder eller förändringar i sättet att redovisa inkomsterna i statsbokslutet, bruttonettoprincipen.” Alla de här tre kriterierna har uppfyllts under åren. ”Även
mindre förändringar kan beaktas om dessa under en längre tidsperiod totalt sett leder till väsentliga ändringar i jämförelse med förhållandena när
lagen träder i kraft.”
Sedan ytterligare i detaljmotiveringen i propositionen nämns det en sak
som jag undrar om någon överhuvudtaget är medveten om dess mera? ”Varje
sådan ändring i statsbudgeten prövas årligen, särskilt med utgångspunkt i
dess inverkan på landskapets ekonomi. För att en ändring enligt första
momentet ska vara befogad skall förändringen avse någon i princip i bokslutets uppbyggnad”.
Det är ganska klart hur det här ska gå till om man går till förarbetena och
detaljmotiveringarna. Avräkningsgrunden ska ändras om det sker några ändringar i statsbokslutet.
Landskapsrevisorerna fördjupade sig väldigt mycket i det här för budgetåret 2008. I augusti 2009 kom man underfund med att någon framställning
om en ändrad avräkningsgrund inte har gjorts från vare sig landskapets eller
statens sida. Det är inte någon illvilja, utan på finansministeriet finns andra
frågor som uppfattas som viktiga. Jag tror att man inte kan förvänta sig att
staten ska göra några ändringar här om det inte kommer propåer från Åland.
Det är de propåerna som borde ha kommit.
Landskapsrevisorerna gick igenom och fann fem punkter där följande ändringar har gjorts:
1) En utökad nettobudgetering har man gjort på rikssidan.
2) Man ändrade verksamhetsformer. Man har inrättat affärsverk. Man har
gjort olika bolagiseringar. Allt detta har hamnat utanför intäktssidan på
statsbudgeten.
3) Man har förändrad finansiering av Folkpensionsanstalten.
4) Man hade förändringar i statens budget och bokslut till följd av EUinträdet. Som exempel nämndes införandet av interventionsfonden till jordbruket.
5) Berör förändringar gällande statens fonder.
När det gäller den första punkten, nettobudgeteringen, kom landskapsrevisorerna fram till att den har haft en inverkan på landskapets inkomster under
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åren 1993 till 2009 med cirka 100 miljoner euro i minskade intäkter till landskapet Åland. Jag har inte hittat några beräkningar någonstans. Jag tror inte
heller att landskapsregeringen har gjort några sådana beräkningar på vad de
övriga fyra punkterna har lett till när det gäller att man har bolagiserat verksamheter och inrättat olika affärsverk.
Fru talman! Jag har inte några kalkyler, jag vill understryka att min tro är
att vi säkert har tappat kanske 200 miljoner euro under den här tidsperioden
på grund av att de inte har gjorts några framställningar om ändrade avräkningsgrunder, enligt den mekaniken som beskrivs ganska klart och tydligt i
förarbetena och detaljmotiveringarna till självstyrelselagen och det tycker jag
är väldigt trist.
Sammanfattningsvis vill jag varna för glädjen att man nu tillsätter en arbetsgrupp för att uppfinna hjulet en gång till. Enligt mig finns mekaniken
ganska välbeskrivet i de dokument som jag hänvisade till. Tack.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! När det gäller den första frågan, om man inte trots allas borde ha hälso- och sjukvårdsplanen kvar eftersom ÅHS upptar 28
procent av landskapet budget, fritt taget ur minnet. Utskottet har funnit
att det är en god idé att hålla en delegering som är rätt tydlig. Vi tillsätter ändå en styrelse som är både politiskt och parlamentariskt tillsatt.
Det är väl ingen större idé att ha en styrelse om man inte delegerar uppgifter till dem.
När det gäller att den geriatriska kliniken ska hålla sig inom ramarna
så är det utskottets uppfattning att så ska det vara.
Beträffande avräkningsgrunden så uppfattade jag att den frågan nog
var riktad till finans- och näringsutskottet. Men jag är rädd för att frågan
drunknade i orden. Skulle man uppfatta det som att ltl Eriksson inte vill
att vi ska försöka få upp avräkningsbeloppet?
Ltl Anders Eriksson, replik

Om vi börjar räkna ord så hade jag nog ett fåtal ord jämfört med den
presentation som finansutskottets ordförande hade.
Jag gick klart och tydligt igenom på vilket sätt man enligt dokumentationen kan ändra avräkningsgrunden. Där nämns det ingenting
om befolkningsunderlaget som är den enda punkt som finansutskottet
skriver om. Jag ställer mig frågande till varför man har fastnat vid något
som de facto inte har stöd i självstyrelselagen?
När det gäller hur stor del av landskapet budget som går till ÅHS så
kan vi enas om att det är cirka 1/3 del.
Jag tänker inte bara på den turbulens som har varit om 1 600 euro i
juristfaktura, men jag tror att det är viktigt att folket via det folkvalda
parlamentet har möjlighet att peka ut vilka huvudprioriteringar man
tycker att är viktiga i ett så pass viktigt politikområde. När hälso- och
sjukvårdsplanen försvinner, vad ska man då ersätta den med? Det borde
finansutskottet ha resonerat om.
Talmannen
Tiden är ute!
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Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! Då förstår jag. Naturligtvis har vi i finans- och näringsutskottet tagit till oss att grunden för avräkningsbeloppet inte ingår
i de ursprungliga planerna. Men vi har också nogsamt sett att politiken
tenderar att förändras över tid. Det som var verklighet för 90 år sedan är
inte verklighet idag, lika lite som det som var verklighet för 10 år sedan
är verklighet idag. Argumentet om befolkningens storlek på Åland är enligt utskottets mening starkt och bör därför användas.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det kan säkert vara ett bra tilläggsargument. Det är klart att politiken
ändras över tid, man ska vara modern och ha stora svepande formuleringar. Min erfarenhet är att om man vill få till stånd en förändring i
förhandlingar med de finska myndigheterna så är det väldigt viktigt att
man har självstyrelselagen att hålla sig till, att man kan hänvisa till vilken rätt vi har enligt självstyrelselagen. Jag ser att finansutskottets ordförande ruskar på huvudet, men det är säkert p.g.a. bristande erfarenhet. För det har så många gånger visat sig att om man kan hänvisa till
självstyrelselagen hur regelverket är, då brukar det lossa. Självstyrelselagen är ju de facto en finsk lag som är jämställd med grundlagen. Allmänna politiska floskler leder ingen vart. Tro mig!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! År 2008 och 2009 utfördes det ett mycket givande arbete
mellan dels lagtinget men också mellan landskapsrevisorerna och landskapsregeringen. Man fördjupade sig i de här frågorna. Jag tror att det
var bra för alla parter. Resultatet av det har räknats upp här. Som följd
av det har landskapsregeringen gjort just på det viset som här efterfrågades. Man har använt sig av det materialet kompletterat med ytterligare saker som har sänts över till finansministeriet i Helsingfors. Det
har uppenbarligen följts av en politisk överenskommelse om att man ska
se på det här. Grunden i det här arbetet ligger i att vi har kunnat visa på
punkt för punkt varför avräkningsgrunden borde ändras grundat på
självstyrelselagen. Det finns inbakat i det här. Fortfarande är systemet
så att det krävs rikslag för att få ändring och då måste en finansminister
gå upp i riksdagen och begära en förändring.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är riktigt att det krävs rikslag och den rikslagen kan inte heller antas
utan lagtingets bifall. Det är ju ett exempel på de paradoxer som finns i
den nuvarande självstyrelselagen. Som jag läste upp ifrån förarbetena så
var ju faktiskt intentionerna att det skulle bli någon sorts flexibilitet om
det sker ändringar i budgetupplägget på rikssidan eller på den åländska
sidan. Hur den flexibiliteten skulle skötas finns också ganska väl beskrivet genom att man ska göra årliga avräkningar och olika kontroller. Men
ingenting av detta har gjorts, vilket är beklagligt, tycker jag.
Jag kommer så väl ihåg när dåvarande finansminister Perämaa och
jag på hösten 2010 debatterade tilläggsdelarna för LFA och miljöstödet
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och varför man inte ser till att man får klumpsumman ändrad och även
då gick vi in på den här problematiken. Men då sades det att man inte
ville störa processen med ramlagen och ett eventuellt övertagande av beskattningen.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Framförallt p.g.a. att det också fanns en framställan om 50
miljoner euro i extra anslag, vilket fördes i hamn och inte var en oväsentlig sak i sammanhanget heller.
Systemet hur det kunde ha varit, såsom ltl Anders Eriksson försöker
beskriva det, skulle ha varit fulländat först då om man för varje år skulle
ha kunnat notera avvikelser. Sedan kunde lämpligen Ålandsdelegationen ha fattat beslut huruvida förändringar hade skett. Såsom jag har fått
det beskrivet och enligt min minnesbild så blev det ändrat i slutskedet
att det skulle krävas rikslag med bifall från lagtinget för att ändra avräkningsgrunden. Då blev detta genast en politisk fråga igen. Fortfarande
måste man ändra lagen. En finansminister i Helsingfors måste gå via
riksdagen och ändra lagen. Det funkar inte så enkelt att man bara kan gå
upp och begära det. Det fordras ett politiskt arbete.
Grunden i detta ligger ändå i självstyrelselagens stadganden och förarbeten.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är riktigt. Om vi ser på hela uppbyggnaden av självstyrelselagen,
som de flesta av oss är överens om att den är för detaljerad, den är för
krånglig och det är för många kontrollstationer. Men lagen är som den
är. Mot den bakgrunden försvarar jag faktiskt systemet med att det är i
rikslag, som ska antas med lagtingets ifall, som avräkningsgrunden ska
slås fast. Jag tror att vi skulle ligga ännu risigare till i ekonomiskt hänseende om man ifrån rikssidan ensidigt hade kunnat ändra avräkningsgrunden. Jag ser att den före detta finansministern håller med, men säkert nuvarande finansministern också.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag kunde göra detta kort genom att säga att jag håller helt
och hållet med min företrädare ltl Perämaa. Men jag kan ge några tilläggssynpunkter.
När det gäller det här systemet så är det precis såsom ltl Eriksson har
beskrivit det. Det finns en mekanism och den mekanism förutsätter det
som nu håller på att ske, nämligen att en partssammansatt arbetsgrupp
nu kommer att göra ett jobb. Målsättningen är att gruppens arbete ska
sluta i ett lagförslag som innehåller en förändring av avräkningsgrunden.
Problemet varför det här inte har skett tidigare är nog politiken och
verkligheten. Under 90-talet, de första 10 åren när det här systemet var i
kraft, var det för små förändringar. Man tyckte att hade gått för kort tid
för att börja diskutera de här sakerna. Under 2000-talet vet vi att det
har varit en väldigt stor skillnad i den ekonomiska utvecklingen på
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Åland och i Finland. Vi på Åland har de facto haft en god ekonomi medan de har haft det motsatta på rikssidan. Därför har det inte funnits en
politisk vilja att komma till mötes.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Det var synd att finansministern blev avbruten, men reglerna är så. Jag
säger ingenting om det.
Om vi tittar på det system som vi har nu så är det ett juridiskt uppbyggt system där självstyrelselagen är vattendelare och det enda som
man kan hålla sig i om man överhuvudtaget vill få fram något som kan
vara till nytta för Åland. Alla partier är överens om att juridiken ska bytas ut mot politiken. Men tillsvidare, enligt mitt synsätt, så är det juridiken som är vägledande. Min erfarenhet är att om man kan hänvisa till
självstyrelselagen, som är en rikslag, att det finns en automatik som ska
reglera det här, så ger det resultat. Men problemet är att man från
åländsk sida har varit alltför hänsynsfull och alltför rädd för hur det här
ska uppfattas på rikssidan istället för att våga hävda den rätt som vi de
facto har enligt självstyrelselagen.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag håller inte med om att man från åländsk sida har varit
för försiktig. Tvärtom, i den här frågan har det egentligen pågått kontinuerliga diskussioner mellan landskapsregeringarna och finansministeriet. Men det har inte funnits någon mottaglighet för den diskussionen
förrän nu, genom det senaste initiativet som togs av den förra regeringen och som nu håller på att fullföljas av den här regeringen. Nu får vi se
hur den mekanismen fungerar. Som ltl Eriksson säger så finns det en
mekanism i självstyrelselagen, men för att den mekanismen ska förverkligas måste det också finnas en politisk vilja på bägge sidor. Naturligtvis
har den viljan funnits hela tiden på den åländska sidan. Nu finns det en
möjlighet att komma någon vart också på rikssidan.
Ltl Anders Eriksson, replik

Med all respekt, finansministern Nordlund, så omfattar jag inte den där
historiebeskrivningen. Ända sedan Åland Framtid kom in i lagtinget år
2003 har vi om och om igen plockat upp den här problematiken för fullständigt döva öron. Nu framställs det som om man har gjort massor och
som om man har jobbat jättemycket för att få till stånd avräkningsgrunden. Men finansminister Nordlund sade ju själv att det inte var så lätt
för det kunde uppfattas som politisk problematiskt i och med att vi
skulle få mera pengar till Åland och vi som hade så mycket pengar förut.
Det är detta som har gjort att man inte har vågat driva den här frågan
tillräckligt kraftfullt från åländsk sida.
Det var först när landskapsrevisorerna, via Rolf Granlund, tog i den
här problematiken och beskrev allt i detalj hur det fungerade, som man
åtminstone började prata om frågan.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Barbro Sundback

Tack, fru talman! Inledningsvis vill jag passa på att gratulera utskottsordförande Jörgen Pettersson och utskottets majoritet för ett konstruktivt och bra
betänkande. Det är ännu en målstolpe i det parlamentariska samarbetet att vi
så enigt kan stå bakom omställningsbudgeten som kommer att bli riktgivande
för en stor del av de reformer och förändringar som ska genomföras under
den här perioden.
Jag vill också tacka vicelantrådet för informationen om att det nu äntligen
tillsätts en grupp för att se över avräkningsgrunderna. Jag tror att jag kan
säga att en del av framgångarna kan socialdemokraterna delvis ta åt sig, inte
enbart, men jag tror att det har haft en viss betydelse att socialdemokraterna i
Finland har finansministerposten. Det var roliga nyheter. Det ska bli oerhört
spännande att se om den här gruppen kan nå något resultat. Det är ju inte så
självklart att det blir något resultat. Men att vi måste ha en ändring till stånd i
den här frågan är nog ganska klart. På den här punkten är inte självstyrelselagen funktionell.
Fru talman! Jag tänker tala om sjukdomskostnadsavdraget. Det brukar sägas att politik är att vilja. Hur manifesteras det? Ja, vad vill vi? Vi sätter upp
ett mål och det brukar idag populärt kallas att man har en målstyrd verksamhet. I det här fallet kom målet, dvs. att ta bort sjukdomskostnadsavdraget för
att förbättra de offentliga finanserna, ganska sent i processen att ta fram omställningsbudgeten. Det har präglat debatten på det viset att det inte finns
några färdiga förslag och inte några direkta konsekvensbedömningar i budgetförslaget. Men, regeringspartierna har lagt ett mål och nu kommer arbetet
med att utreda hur man ska förverkliga detta mål. Det är sant, som före detta
finansminister Perämaa säger, att på det viset jobbade inte den förra regeringen. Många gånger sade jag och andra här från talarstolen att den föregående regeringen försökte utreda sig till vilka politiska mål man ska ha. Jag
förstår tankegången att man på det viset är demokratisk och att man vill förankra den förändring som man vill genomföra. Risken är bara att det blir
någonting. Man blir så oenig så att man inte kan slå fast målet, vilket många
gånger var väldigt karakteristiskt för den förra regeringen. Ltl Perämaa säger
också att liberalerna tänker på individerna i första hand. Det är sant att just
det här avdraget påverkar direkt individerna. Men i liberalernas förslag hade
det ju dessutom påverkat kommunerna och det kan man väl inte riktigt
hoppa över. Vilka konsekvensbedömningar har liberalerna gjort på sitt förslag? Hur har man tänkt att kommunerna ska kompenseras? Har man hört
med kommunerna? Hur gick det till?
Jag kommer nämligen ihåg när ltl Perämaa som finansminister hade
kommit överens, trodde man, med kommunerna. Sedan kom ltl Perämaa till
regeringen och föreslog något helt annat. Det är ett möjligt sätt att jobba på.
Jag ser inte riktigt att det är förtroendeskapande, hållbart och långsiktigt.
Nej, man måste ta det politiska beslutet och själv säga vad man vill när man
sitter i en regering och när man stöder den regeringen.
Att vilja att ta bort sjukdomskostnadsavdraget är ju ingenting roligt. Det är
ju av andra skäl som man ta bort det. För min del är avdraget så orättvist.
Man har tagit bort avdraget i riket och samtidigt införde man allmän tandvård. Allmän tandvård är en reform som rör alla generellt. Den reformen påverkar i hög grad individernas sjukdomskostnader.
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Här har vi nu ett sådant system att om man är någorlunda stadd vid kassa
och har råd att gå till privat tandläkare så kan man göra avdrag i kommunalbeskattningen. Skatteeffekten motsvarar den procent som skatteörets pris har
på den avdragbara summan. Är det rättvist? Är det bättre än allmän tandvård
enligt liberalerna? Att de som har råd att gå till tandläkaren ska finansiera
sina tandvårdskostnader via den kommunala budgeten? Märkväl, det finns
inget tak. Att byta ut alla sina tänder kostar ungefär 130 000 euro. Enligt det
liberala förslaget skulle det vara helt möjligt att göra sjukdomskostnadsavdrag i kommunalbeskattningen. Skatteeffekten är t.ex. i Mariehamn 17 procent.
Utredningar som utskottet har gjort och redovisats visar att ¾ av dem som
gör sjukkostnadsavdraget utgörs av medel- och höginkomsttagare. Det är inte
särskilt gynnsamt för de svaga inkomstgrupperna om man vill förbättra deras
möjligheter att t.ex. utnyttja privat tandvård eftersom det är så dyrt.
Vid sidan av det här gynnas också de som har råd att gå till privata läkare.
Men det är klart, för dem som har små inkomster och höga medicinkostnader, mediciner som man måste ta, så är det här en liten tröst, speciellt i samband med julen när man får lite återbäring så att man kan ha lite extra pengar
i börsen. Jag har hört många säga att detta är något som de kommer att
sakna.
I den här debatten har jag nog märkt flera gånger att det kanske är så att
alla inte inser att det inte är avdragsbeloppet som man får tillbaka, utan att
det är skatteeffekter som motsvarar skattepriset i kommunen.
Fru talman! Enligt mig och socialdemokraterna så är inte det här ett bra
avdrag eller ett bra sätt att stärka de svaga inkomstgruppernas ekonomi så att
de ska ha tillgång till en god hälso- och sjukvård och en tandvård.
Det finns andra avdrag som man också kan laborera med. Man har lite berört egen åländsk kommunalbeskattning i diskussionen här. Vi har ett grundavdrag som man kunde utveckla. Det kan man använda upp till en inkomstnivå på 25 000 euro. Det är ungefär vid den gränsen som den största effekten
av det nuvarande sjukdomskostnadsavdraget, när man går uppåt, finns. Om
man vill ha en fördelningspolitisk syn på den här frågan då ska man gå in och
titta på grundavdraget och det kan man kanske förbättra avsevärt för de låga
inkomstgrupperna. Då fokuserar man inte bara på sjukdomskostnaderna,
utan totalt man stöder de svaga inkomstgrupperna totalt sett. Det är ett generellt avdrag och det skulle relateras till inkomsten.
Det finns också andra avdrag. Vid sidan av det här så bör man kanske
tänka just på att generell hälso- och sjukvård gagnar dem som har små inkomster bäst. Avdrag och avgifter gynnar dem som har mycket pengar. Den
generella välfärden är alltid bäst för svagare inkomstgrupper. Ska man kunna
göra avdrag så måste man ha pengar att lägga ut. Det är ju faktiskt många
som överhuvudtaget inte är i den situationen att de kan välja, utan de får avstå och då får de också avstå från avdrag.
Det är samma sak med avgifter; ju mera avgifter vi har och desto högre avgifter desto svårare blir det för dem i svaga inkomstgrupper att utnyttja tjänsterna, som ändå till största delen är skattefinansierade.
Den diskussion som har förekommit efter att regeringen presenterade det
här förslaget tycker jag att ha varit mycket värdefull. Det har kommit fram
oerhört många väsentliga synpunkter i den allmänna debatten. Jag är säker
på att regeringen kommer att kunna utnyttja det här i det fortsatta arbetet.
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Den här reformen genomförs inte omedelbart. Man har nästan fått det intrycket att nu blir det hårda bandage för alla som har små inkomster och är
svårt sjuka. Reformen införs först under nästa år och det gäller då beskattningen för år 2014. Det finns tid för regeringen att ta fram ett förslag för att
se över de små inkomsttagarnas möjligheter att få en hälso-och sjukvård som
motsvarar deras behov. Tack, fru talman.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Visst blir det mycket efterhandskonstruktioner. Jag skulle ha
respekt för om ursprungsförslaget var att man kanske skulle ha satt ett
tak eller friserat sjukdomskostnadsavdraget. Men så har det inte förts
fram i diskussionerna. Man mildrar detta nu. Utgångspunkten var att
avdraget skulle tas bort helt och hållet.
Problemet är att vi inte heller har förslag på någon allmän tandvård
eller finansiering av det. Just med det här förslaget så får ju de facto alla
ålänningar dyrare tandvård, innan man har kommit emot med något
annat förslag. Så blir det, det är ett faktum som vi svårligen kan bortse
ifrån. Visst är målstyrning alldeles utmärkt bra, men någon slags känsla
måste man ha vartåt det barkar, annars kan det gå som det gick med
MISE och med struktur-07.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ltl Katrin Sjögren pratar som om sjukdomskostnadsavdraget ska slopas
i morgon. Så är ju inte fallet. Vi är glada och tacksamma på förslag om
det finns. Min fråga till ltl Sjögren är: Hur har liberalerna tänkt finansiera sitt förslag? Ska kommunerna betala det här sjukdomskostnadsavdraget? Är det rimligt att dyra privata tandläkarräkningar ska betalas av
andra kommuninvånare, bl.a. av dem som inte har råd att gå till tandläkare? Är det ett bra system? Är det liberal fördelningspolitik?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är landskapsregeringen och majoriteten som ska presentera förslag på hur man tänker göra.
Beträffande grundavdraget kan vi konstatera att vi redan har ett eget
system för sjukdomskostnadsavdraget, ett system som har kostat tid och
pengar att bygga upp, och som man nu tänker rasera. Ska vi ha ett eget
system och göra ändringar i grundavdraget så kommer det också att
kosta pengar. Det är ju samma sak där. De som har de minsta inkomsterna får ju inte göra något grundavdrag.
Jag ska med öppna ögon ta del av det som landskapsregeringen och
majoriteten kommer fram till när det gäller de svagaste grupperna. Om
det är bra så kan majoriteten räkna med liberalernas stöd. Men vi kommer att vakta väldigt noga att de som har det värst inte blir utsatta för
hårda inbesparingar. Lita på det!
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Nej, det är jag inte orolig över för en minut. Jag är bara orolig över hur liberalerna har tänkt finansiera sitt förslag på kommunalnivå.
Det är inte min ambition att tillfredsställa liberalerna i det här sammanhanget utan väljarna. Det är en liten skillnad. Jag förväntar mig
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överhuvudtaget inte att liberalerna kommer att godkänna något förslag i
det här avseendet. Vi ska försöka säkra rättigheterna för dem som berörs
av det här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag är inne på samma linje som ltl Katrin Sjögren var.
Det är en liten efterhandskonstruktion när det gäller kompensationer
för det avdraget. Det är p.g.a. att man har fått kritik från allmänheten
och från dem som blir drabbade.
När man lägger fram en reform, oberoende vilken det är, så borde
man ha konsekvenserna klara för sig och vem som kommer att drabbas
Man borde också ha lagt fram om en kompensationsplan för dem som
blir drabbade. Det finns inte här. Det här ska träda ikraft vid årsskiftet,
fast man säger att man har en viss tid på sig. Men för oss som har jobbat
med det här och vi som sitter i oppositionen och även i finansutskottet
hade det varit mycket enklare om man redan hade haft klart för sig hur
man tänker kompensera dem som blir drabbade.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, säkert, men nu finns inte det. Jag skulle inte säga att det är en efterhandskonstruktion. Nu tar vi emot synpunkter. Det är en väldigt öppen
process. Alla deltar, jag har sett att det har varit mycket skriverier om
den här saken. Tids nog kommer ltl Brage Eklund att få se vilka alternativ det här resulterar i.
Angående målstyrning och att veta vad man vill är faktiskt väldigt avgörande i politiken för att man ska få till stånd förändringar.
Jag hoppar lite, kanske talmannen slår av mig, men jag tänkte på
detta med kortrutt. Kortrutt är vad man vill, det är målet och nu utreder
man kortrutten.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Sundback och jag har väl kanske lite olika syner på
hur man ska gå fram i en sådan här process. Jag tycker att man borde ha
lite mera klarlagt hur slutprodukten ska vara. Nu lägger man fram en del
och sedan ska man jobba fram resten av slutprodukten. Jag tycker att
man ska ha en tydligare slutprodukt när man presenterar det. Där är
skiljelinjerna mellan ltl Sundback och mig.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, om den skiljelinjen är politisk väsentlig så håller jag gärna med om
det. Men vad anser egentligen Ålands Framtid? Tycker ni att sjukdomskostnadsavdraget är bra, att de rikaste gynnas mest? Ska vi ha den typen
av fördelningspolitik? Jag förstod att ert förslag var att landskapet ska
fortsätta att finansiera sjukdomskostnadsavdraget.
Man tycker att vi inte ska göra några förändringar, bidragspolitik
brukar det höras från bänken.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Fredrik Karlström

Fru talman! Jag sade att jag skulle återkomma i ett anförande. Jag är glad att
jag hinner hålla det. Jag måste avlägsna mig alldeles strax.
Det handlar om mjölkkorna som ltl Brage Eklund och jag har haft diskussioner om i utskottet också. Jag hann inte riktigt säga allt som jag ville ha sagt
i det korta replikskiftet.
Vi kan göra mycket men vi kan inte göra allt. Det är vi överens om i alla
fall. Vi vet att efterfrågan på mjölkprodukter är större än vad tillgången är,
vilket den har varit i många år och förändringar som har behövts har inte
skett för att fylla den efterfrågan.
Vi har konstant haft 14 miljoner liter mjölk. För att göra en reform och en
omställning så är det viktigare för mig att vi ser några framåt i tiden. Hur ska
vi skapa den här omställningen och reformen? Ska vi göra som vi alltid har
gjort tidigare, då vet vi hur det går. Det blir färre gårdar, större gårdar och
färre antal kor som producerar lite mera. Det räcker inte för att öka efterfrågan eller fylla behovet av efterfrågan. Vi måste helt enkelt börja prioritera.
Idag betalar vi 650 000 euro för ett avbytarsystem. Från regeringens sida
har vi sagt att 2012, 2013 och 2014 gör vi ingenting. Vi behåller dagens system. I nästan tre år har en mjölkproducent tid på sig att fundera på sin framtid. Det finns de som har sagt att om den här förändringen sker så kommer vi
att sluta tidigare. Ja, då kanske man ska göra det. Är det värt att man fortsätter två till om man ändå hade tänkt sluta? Eller ska vi använda de pengarna
på att reformera systemet och se till att det finns pengar för investeringar? Vi
kan göra mycket men vi kan inte göra allt.
Om man tittar på att vi idag betalar 650 000 euro, varav ungefär 450 000
euro går till avbytarna i mjölkproduktionen, så har vi alltså en förändring år
2015. Vi kommer fortfarande att ha 200 000 euro kvar prioriterade för
mjölkproducenterna. Vi pratar egentligen om en skillnad på 250 000 euro.
Kan vi få upp mjölkproduktionen med ett antal miljoner liter så behöver
mjölkproducenterna egentligen få en cent mera per liter betalt för att täcka
upp den mellanskillnaden. Är det en sådan total katastrof? Nej, i min värld är
det inte det.
Riskkapital som har diskuterats är inte heller någon sorts universal lösning
på det här. Det är ett komplement för att kunna hitta och hjälpa producenter
som kanske inte har stora marker och gårdar och möjlighet att låna pengar på
sin gård för att börja producera. Vi har ett exempel på en sådan gård som så
småningom förhoppningsvis är igång. Då är riskkapitaltanken ett sätt där
man också kan gå in finansiera starten så att det finns nya producenter som
vill börja.
Jag pratade med en bankdirektör för några dagar sedan och fick ett otroligt
positivt gensvar på den här reformen och om ställningen. Bankdirektören berättade att det hade ringt flera djurbönder under de senaste veckorna än vad
de hade ringt de senaste åren. Det är djurbönder som funderar och tror på
framtiden och är villiga att börja satsa. De har ringt och frågat om det finns
möjlighet att låna pengar för investeringar. Folk börjar se att det finns en
framtid. Det finns en produkt som vi kan skapa på Åland och som det finns
en efterfrågan på. Det medför att det börjar finnas en framtidstro i branschen
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igen. Det kanske inte har funnits en framtidstro i branschen om man tittar 10
år tillbaka i tiden.
Det kommer alltid att ta ont att göra omställningar. Det finns alltid de som
säger; ”det här är droppen, det är Karlströms fel, det är därför som vi lägger
ner”. Jag får sedan ta ansvar och säga att vi måste se 5-10 år framåt i tiden.
Om vi inte har skapat mer än 14 miljoner liter mjölk om 5-10 år, ja då får ni
sparka ut mig, för då har jag misslyckats.
Med att bara tro att man kan göra som man alltid har gjort och öka volymen ännu mera och säga att vi ska fortsätta med avbrytarsystemet, att vi
måste utveckla avbrytarsystemet och att vi måste sätta mera pengar på investeringar så det fungerar inte när vi ska gå ner 10 miljoner euro i landskapets
utgifter.
Det är mycket som är på gång i den här branschen. Det finns en otrolig
framtidstro och framtidsanda som inte har funnits tidigare. Jag ser med stor
tillförsikt på det här. Jag tycker också att landskapsregeringen tar ett stort
ansvar när vi inte gör förändringar under 2012, 2013 och 2014 i nuvarande
system. Vi gör en lång utplaning till en privatisering. Det är ingenting som
säger att avbytarsystemet ska försvinna. Avbrytarsystemet måste bara organiseras på ett annat sätt. Kanske det startas nya företag? Kanske det är någon
förening som tar vid? Kanske även ÅCA hittar ett sätt att lösa detta på ett ansvarsfullt sätt? Möjligheterna är många.
Det var ungefär detta som jag ville ha sagt och som jag inte hann med replikskiftet. Jag hoppas att Brage Eklund förstår lite mera hur jag resonerar.
Tack.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Minister Karlström och jag har nog förstått varandra
väldigt bra tidigare också. Inte behövde jag den där förklaringen för att
förstå vad ministern menar och vad han vill i sitt reformarbete.
Vi är i princip överens om att vi vill öka mjölkproduktionen. Det som
vi inte riktigt är överens om är att omställningen av avbytarsystemen ska
plana ut 2015, då är det 200 000 euro kvar, men det omfattar endast vikarier vid akuta olycks- och sjukdomsfall. Resten ska finansieras privat.
Jag kan inte frångå de hörande och de personer som har kontaktat mig
och har varit oroliga över att det ska ske så snabbt. De tror inte på att
man hinner bygga ut mjölkproduktionen så snabbt som avbytarsystemet
faller bort. Jag tror att man fasar ut det här systemet lite för snabbt. Det
borde vara en längre processtid innan man fasar ut det.
Ibland vill man jämföra med Finland och ibland vill man inte, men nu
jämför jag med Finland och där utvecklar man avbytarsystemet, man till
och med förlänger systemet med en dag, om jag har förstått rätt. Här
skrotar man ner avbrytarsystemet. I Finland ser man avbrytarsystemet
som en social förmån, här ser man inte systemet på det viset. Vi har en
skiljelinje där. Det lönar sig inte så mycket att stå och debattera om det,
utan vi har olika åsikter.
Minister Fredrik Karlström, replik

Tack, fru talman! Nej, jag brukar själv aldrig hänvisa till hur man gör i
Finland eller på andra ställen. Jag brukar säga att vi måste titta på de
åländska behoven. I min värld ser jag att det är investeringar som be-
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hövs. Jag är hellre villig att sätta de här pengarna, som avbrytarsystemet
kostar, på investeringar för framtiden. Jag tror att det är den rätta vägen
att gå. Vi måste ha modernare ladugårdar och större gårdar. Det är ändå
inte stora gårdar som man ibland får en vision av i den här diskussionen
och att det endast skulle vara ett fåtal gårdar kvar med massvis med
kossor. En stor gård på Åland har 60 kor.
Sedan finns det mycket som kommer med det. Vi måst ta ansvar över
kadaver och gödseln och det finns många utmaningar i det. Jag ser inte
detta som ett problem. Jag ser det som en positiv sak att försöka hitta
lösningar på att öka antalet kor med 1000, så att vi om 10 år har 2600
kossor som producerar mjölk på Åland.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag tänker inte bestrida de här visionerna. Det är säkert bra att det finns visioner. Jag hoppas att verkligheten blir på det viset också.
Minister Karlström kommer att få uppleva att den här utfasningstiden tar mycket längre tid. Det är en stor investering för en enskild jordbrukare när han ska satsa 1-1 1/2 miljon i en mjölkgård som har 60-70
mjölkkor. Man tar inte detta bara med en knäpp med fingrarna och tror
att man går in i det här. Därför bör man ha säkra system när det gäller
avbrytarsystemet och säkra system när det gäller finansieringssystemet
så att man vet vad det är som gäller i framtiden.
Vi kommer också att ha mindre mjölkproducenter som är nöjda med
det man har, 20-30 kor. Hittills är de också viktiga för mejeriet. Med tiden kommer de att falla bort, men det tar bra lång tid ännu.
Minister Fredrik Karlström, replik

Som sagt, man kan få mycket men man kan inte få allt. Vi kan göra
mycket men vi kan inte göra allt. Någonstans måste vi sätta en gräns där
vi gör själva omställningslinjen. Jag tycker att vi tar ett ansvar när man
har tre år på sig att fundera över hur man ska fortsätta.
De flesta av dem som har få kor idag brinner för vad de gör och de
älskar det som de håller på med. Man vill inte sluta med något som man
tycker är roligt. Men man måste anpassa sig efter de system som finns.
Jag tror också att det här är ett sätt som jag kan påverka. Vi kan göra allt
vi kan för att de som köper mjölken, ÅCA, ska kunna betala lite mer för
produkten med tanke på att efterfrågan på produkterna som levereras är
så stor. Det är en så fantastisk produkt av de åländska mjölkbönderna.
Att få upp mjölkpriset en eller två cent per liter är inte någon omöjlighet
på några års tid.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen
vidtar på fredag 01.06.2012.
Enda behandling
8

Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2012 och verksamheten år 2011
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SJPN 1/2011-2012)
Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2011-2012)
Ärendet avförs.
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För kännedom
9

Reformering av tillsynen över penningspelverksamheten
Ltl Gunnar Janssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 7/2011-2012)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 06.06.2012.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 01.06.2012 klockan 10.30. Före det hålls en frågestund klockan
09.30. Plenum är avslutat.
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Frågestunden börjar
1

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen (F 3/2011-2012)
Till dagens frågestund har följande lagtingsledamöter enligt 35 § i arbetsordningen anmält att de önskar ställa en fråga: ltl Katrin Sjögren, ltl Wille Valve, ltl Torsten Sundblom, ltl Brage Eklund, ltl Tony Asumaa, ltl Gunnar Jansson, vtm Viveka Eriksson, ltl
Mats Perämaa, Axel Jonsson och Anders Eriksson.
Talmannen avgör vem som ges ordet för att ställa en fråga och har rätt att förklara frågestunden avslutad även om alla anmälda frågeställare inte fått tillfälle att framföra
sina frågor.
Vid frågestunden riktar frågeställaren sin fråga till en av de närvarande ministrarna.
Frågan tillsammans med en eventuell motivering får räcka högst en minut. För svaret
på frågan får användas högst två minuter. Sedan frågan besvarats får frågeställaren
yttra sig högst två gånger. Den minister som besvarat frågan har rätt att yttra sig efter
varje sådant anförande. Samtliga dessa anföranden får räcka högst en minut.
Andra lagtingsledamöter och ministrar har inte rätt att uttala sig med anledning av den
ställda frågan. Talmannen har rätt att avbryta diskussionen när hon anser den ställda
frågan tillräckligt belyst.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Det finns oroande diskussioner i Ålands gymnasiums styrelse om att
möjligheten att studera i fyra år vid Ålands lyceum ska tas bort. I medeltal 12
studerande per läsår studerar ett fjärde år. Det medför just inga extra kostnader. Möjligheten att studera fyra år är mycket viktig för olika kategorier av
studerande. Det är en human flexibilitet. Möjligheten är viktig för dem som
idrottar och är ambitiösa med både idrotten och studierna. Den är också viktig för studerande med särskilda behov. Man kanske behöver extra stöd i
språk och matematik. Även för högpresterande studerande, ofta flickor, som
går in i väggen är den här möjligheten mycket viktig. Studerande med ohälsa
har också behov av ett fjärde år.
Vad har landskapsregeringen för planer när det gäller Ålands lyceum och ett
fjärde år?
Minister Johan Ehn

Tack, fru talman. När det gäller Ålands gymnasium har myndigheten sedan
den nya gymnasielagen trädde i kraft en annan roll än tidigare. Gymnasieskolan har blivit en egen myndighet som har ett ansvar att förverkliga en budget.
Jag har hört att frågan om möjligheten att studera i fyra år diskuteras.
Från landskapsregeringens sida har jag inte haft några synpunkter på det här.
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Jag vill låta styrelsen bereda budgetförslaget. Vi vet att Ålands gymnasium
har sparbeting. När förslaget till budget läggs fram kommer den här frågan
att finnas med. Från min och landskapsregeringens sida har vi inte gått in
och lagt oss i diskussionerna. Vi väntar och ser hur budgetförslaget ser ut och
vilka prioriteringar det finns.
Gymnasiets tjänstemannaledning och styrelse har nu som uppgift att bereda en budget där man lägger fram förslag för hur man ska klara de kommande åren med de budgetramar som finns.
Ltl Katrin Sjögren

Möjligheten att studera ett fjärde år är att jobba förebyggande. Det handlar
om att ha ett helhetsperspektiv och det är en möjlighet att vara flexibel. Detta
är till gagn för de studerande. Att ta bort möjligheten till ett fjärde studieår
skulle försämra Ålands gymnasiums verksamhet betydligt.
Kulturminister Ehn besökte Ålands gymnasium den 5 mars enligt protokollet. Ministern betonade att målet är att skapa en välfungerande skola. Han
var mycket tydlig angående ansvarsfördelningen. Styrelsens uppgift är att
fatta de övergripande besluten. Förvaltningschefen och rektorerna har det
operativa ansvaret.
Det har kommit till oppositionens kännedom att det finns en del gnissel i
styrelsen. Styrelsen vill detaljstyra och bestämma över det operativa. Detta
gäller allt från var lärare ska placeras och vilka tjänster som ska dras in innan
budgetförslaget är färdigberett.
Fungerar styrelsen tillfredsställande? Är det ministerns uppfattning?
Minister Johan Ehn

Fru talman! Detta är en utvidgning av den ursprungliga frågan från att gå
från att diskutera frågan om ett fjärde år till att fundera kring styrelsens
funktion. Jag vet inte om tanken är att det ska vara på det sättet, men jag svarar gärna på frågan.
Ålands gymnasium har under det senaste året varit i en situation där man
har stått inför många utmaningar. Dessa utmaningar har betytt att man ska
lägga en ny organisation på plats. Det har funnits olika åsikter mellan styrelse
och tjänstemän, samt inom organisationen. De kommentarer jag har hört är
att det fortsättningsvis finns individer som har åsikter om hur saker och ting
fungerar. Det är något styrelsen tillsammans med den operativa ledningen i
skolan ska jobba vidare kring.
I det här läget är det ingenting som säger att styrelsen och styrningen av
skolan inte fungerar.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag vill förtydliga mig om jag var otydlig i min första fråga. Ministern var väldigt tydlig om att man ska vara nogsam med uppgiftsfördelningen. Den första frågan tangerande det faktum att myndigheten är ganska
självständig. Man bestämmer själv. Detta kan få stora konsekvenser. I sista
hand är det landskapsregeringens ansvar eftersom det är den som tillsätter
styrelsen.
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Om jag tolkar saken rätt så får man återkomma i budgeten om möjligheten
till ett fjärde studieår. Dessutom anses styrelsen fungera bra.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Möjligheten till ett fjärde studieår har varit bra för skolan. Detta
är ett bra alternativ för de studerande som har lyfts fram i diskussionen. Jag
hoppas att det ska vara möjligt att fortsätta med det här inom de ekonomiska
ramar som finns. Jag kan inte gå in i och detaljstyra myndigheten i det här
skedet. På samma sätt kan man inte detaljstyra ÅHS styrelse eller någon annan av våra underliggande myndigheters styrelser.
När vi ser hur budgetförslaget ser ut kan vi också gå in och göra ytterligare
prioriteringar och föra diskussionen vidare. Tanken är att man ska få helheterna och diskussionen på rätt nivå. Ministrar ska inte vara inne i verksamheten. Där ska de som ligger närmare verksamheterna fatta besluten.
Jag följer arbetet mellan styrelsen och förvaltningen. I det här läget kan vi
säga att situationen fungerar och att arbetet går vidare.
Talmannen
Följande frågeställare är ltl Wille Valve, varsågod.
Ltl Wille Valve

Fru talman och fru minister! Organtransplantationer är idag en livsviktig
fråga. Det handlar om våra liv och om ett kirurgiskt ingrepp där många medicinska faktorer måste beaktas. Det handlar om att matcha rätt njure eller lever med rätt patient. Idag råder det en stor brist på organ som kan transplanteras i Finland och i Norden. Detta har också uppmärksammats av min kollega Åke Mattsson i en hemställningsmotion från 2005.
På Åland tillämpar vi idag i praktiken det finländska regelverket för organdonation. Behörigheten är inte solklar. Hälso- och sjukvårdsväsendet hör till
Åland förutom de undantag som räknas upp i artikel 27 i självstyrelselagen.
Inget av dessa undantag har med organtransplantation att göra. Min fråga är
om landskapsregeringen skulle kunna tänka sig att fråga Ålandsdelegationen
om organdonation hör till Ålands eller rikets behörighet.
Minister Carina Aaltonen

Fru talman! Den här frågan som ledamot Valve tar upp är mycket viktig. Det
är en fråga som sällan diskuteras på Åland. Det handlar om väldigt högspecialiserad vård som inte utförs här på Åland. Den utförs för hela rikets del i
Helsingfors. Det finns en brist på organ som kan transplanteras i vårt land
och i hela Norden. Därför kom det en ny lag i riket år 2010 som godkänner
organdonation om inget annat har uppgetts av donatorn. Tidigare krävdes ett
på förhand givet medgivande från donatorn sida. Man använde bl.a. ett gult
litet kort.
På frågan om landskapsregeringen skulle kunna fråga Ålandsdelegationen
om behörigheten och regelverket svarar jag ja. Jag tycker att vi från landskapsregeringens sida mycket väl kan göra detta. Vi kan vända oss till
Ålandsdelegationen för att få klarhet i om detta är behörighetsfråga för Åland
eller om rikslagstiftningen skulle kunna förhindra donationer på Åland. Mitt
svar är alltså ja.
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Ltl Wille Valve

Tack för det svaret! Jag delar minister Aaltonens uppfattning såtillvida att organtransplantation kräver en hög nivå av specialiserad vård och specifik utrustning. Detta finns inte på Åland idag. Det är knappast ändamålsenligt att
vi skulle börja med organdonation på Åland.
Det är dock viktigt att vi känner till vilken rättsgrund gäller. Är det rikets
lag som gäller eller bör vi anta en egen lag om organdonation? Om det är det
senare som gäller skulle vi kunna göra förbättringar. Ett exempel på förbättring är hur patientjournalerna uppgörs inom ÅHS och inkludera en möjlighet
högt upp i journalen huruvida patienten vill donera organ eller inte i linje
med den finländska samtyckeslagstiftningen från 2010 som minister Aaltonen nämnde. Tack.
Minister Carina Aaltonen

Fru talman! Innan vi börjar prata om en egen organdonationslag tycker jag
att det första är att reda ut vems behörighet det här är. För Ålands del handlar det om ytterst få fall. Det gäller kanske högst ett fall per år. Det handlar
ofta om unga personer som konstaterats hjärndöda. Personerna i fråga dör
inte på Ålands centralsjukhus, utan någon annanstans, företrädelsevis Åbo.
Det handlar om väldigt få fall, men vi bör reda ut den här frågan.
Med anledning av den här veckans kampanj om cykelhjälm vill jag påminna om att det är väldigt viktigt att ha cykelhjälm på sig.
Ltl Wille Valve

Jag tackar för svaret och för påminnelsen om cykelhjälmen. Jag ska följa det.
Talmannen
Därmed är frågan tillräckligt belyst. Följande frågeställare är ltl Axel Jonsson, varsågod.
Ltl Axel Jonsson

År 2008 bestämde lagtinget att Boverkets byggregler skulle gälla på Åland.
Tyvärr kunde inte lagtinget fullfölja sina intentioner att använda även det
svenska regelverket för energiprestanda. Plötsligt blev det finländska regelverket en del av den åländska byggbestämmelsesamlingen. Standarder som
gäller i Finland översätts som känt inte till svenska. Ett typiskt fall är standarden för hur man beräknar våningsytor. Begreppet våningsyta används
bland annat i stadsplaner, i räddningslagen, i plan- och bygglagen, samt i befolkningsregistrets och byggnadsinspektionens blanketter. De senare används
i samband med byggnadsloven. Alltså, på ganska många ställen. Fru talman,
min fråga är således: vad har landskapsregeringen vidtagit för åtgärder för att
byggbranschen ska erhålla svenskspråkigt material och kunna förstå standarden?
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Det här är en fråga som bland annat Ålands Framtid och Obunden
Samling har funnit varandra i. Jag vet att det finns representanter inom
Ålands Framtid som har engagerat sig och som jobbar professionellt med det
här. De har bombarderat också mig med de här frågorna. Jag har skickat dem
vidare till minister Thörnroos. Enligt nuvarande kompetensfördelning mellan
ministrarna ligger det här på minister Thörnroos bord. Det är till henne som
frågan ska ställas.
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Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Det är intressant och givande att vi är överens i frågan. Jag
hoppas att minister Lindholm har en möjlighet att utöva lite påtryckning på
minister Thörnroos så att något blir gjort. Det är ytterst viktigt att branschen
har tillgång till svenskspråkigt material. Det vore dags att uppdatera de här
regelverken så att standarderna finns på svenska så att de är begripliga för
ålänningarna.
Regelverket ska vara enhetligt så att man inte har både de finska och
svenska reglerna i kraft. Svenskspråkigt material ska vara lättillgängligt liksom faktamaterial och statistik. Det är en självklarhet för oss i Ålands Framtid i alla fall. Man ska kunna erhålla kurser på svenska. I dagsläget är detta
inte möjligt vad gäller energiprestanda och beräkning av våningsyta. Det kan
man bara lära sig på finska idag.
Minister Gun-Mari Lindholm

Fru talman! Det är klart att det här är ett bekymmer för utövarna. Även om vi
tycker att det är fråga om rättsäkerhet för dem som utövar och jobbar inom
den här verksamheten, så delar inte alla vår uppfattning. En del utövare tycker att det är viktigt att det finska regelverket bibehålls.
Man är kanske inte helt överens, men man har gått in för att använda de
svenska byggbestämmelserna. Då ska man leva upp till det. Jag skicka den
här hälsningen till minister Thörnroos. Jag ska höra med henne var det här
ärendet ligger just nu.
Talmannen
Därmed är frågan tillräckligt belyst. Följande frågeställare är ltl Torsten Sundblom, varsågod.
Ltl Torsten Sundblom

Fru talman! I regeringsprogrammet står det om livskraftiga regioner. Det står
bland annat skrivet att vi är i behov av särskilda insatser i skärgården. I regeringsprogrammet nämns skapandet av arbetsplatser. Vad arbetar landskapsregeringen med för att skapa fler arbetsplatser inom fisket? Jag menar inte
fiskodling i det här fallet.
Bland annat rödlistningen av sik har varit negativ för fisket och vi har
också laxen som nu simmar i rätt rikliga mängder genom skärgården. Vad gör
man på den fronten?
Minister Fredrik Karlström

Fru talman! Fiske är en fråga som är väldigt varm om hjärtat för mig med
tanke på att jag har varit ordförande för Ålands Fiskare i många år före den
här positionen.
Fiske är en naturlig verksamhetsinriktning att satsa på i skärgården. Vi har
dock samma bekymmer som på andra ställen. Det är svårt att hitta entreprenörer och personer som är villiga på att satsa sitt liv och sin utkomst runt
fiske. Vi gör allt vi kan.
Det som är bra med fiskeripolitiken är att vi har ordentligt med resurser
tack vare EU:s strukturprogram osv. Till skillnad från många andra
branscher är pengarna inte problemet. Problemet är att hitta de långsiktiga
möjligheterna. Hit hör bekymren med mängden fisk i skärgården. Det finns
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stora indikationer om att det är ett problem. Där är det klart att Guttorp är en
viktig insats för att det ska gå att livnära sig på fiske framöver.
Som svar på din fråga kan jag meddela finska regeringen, efter påtryckningar härifrån och från andra håll, ta en diskussion gällande rödlistningen
av siken nästa vecka. Förhoppningsvis kommer man fram till en lösning. Det
finns många utmaningar framöver med att se till att det finns tillräckligt tonnage för en person som vill starta sin yrkesverksamma bana inom fiske. Det
är ett litet dilemma som vi har.
Överlag kan jag säga att landskapsregeringen ställer sig positiv till alla personer som eventuellt ser en framtid inom fiske. Vattnet är skärgårdens jordbruksmark. Det ska kunna brukas och användas. Vi ska göra allt vi kan för att
fortsätta med det.
Ltl Torsten Sundblom

Tack för det svaret, minister Karlström. För skärgårdens del är fisket en betydande binäring. Detta gäller bland annat för dem som arbetar inom stuguthyrning och turismbranschen. När det är lågsäsong fiskar man för att dryga
ut inkomsten. Bland annat skärgårdens jordbrukare gör likadant. Det är ett
bekymmer att man inte får fiska lax. Man borde ju starta ett arbete för att få
EU att ändra reglerna för drivgarnsfiske. Det borde ju bli tillåtet inom fyramilsgränsen som tidigare eller strandnära. Det skulle kunna vara något för de
här binäringsfiskarna i skärgården för att få en extra inkomst.
Minister Fredrik Karlström

Fru talman! Laxfiske, drivgarn och EU går längre inte ihop. Det är fel att sätta
kraften och energin på att försöka ändra den inriktningen hos kommissionen.
Däremot finns det andra sätt. Det finns fällor och liknande som man kan
sätta ut. Det kan man få tillstånd för det. Laxen är en fantastisk fisk som har
ett stort värde. Det är också en väldigt känslig fråga i hela den europeiska fiskeripolitiken. Det är också en fråga som kommer upp till debatt redan nästa
vecka. Man tittar på olika alternativ för hur vi skulle kunna lösa det här. Det
är en komplicerad och svår fråga. Det finns många intressen inblandad. Hit
hör bland annat de som är uppe i älvarna i västra Finland och de som livnär
sig på laxfiske i södra Östersjön.
Laxen är en viktig fråga och det är något vi arbetar för. Det ska finnas förutsättningar för fiske på Åland.
Ltl Torsten Sundblom

Fru talman! Ministern, om man tänker på de åländska förhållandena i skärgården så är det väldigt strömt vatten på många ställen. Då är fiske med fällor
inte lämpligt på alla ställen. På vissa platser går det bra, på andra platser går
det inte. Därför skulle jag gärna se att man försöker ta i den här möjligheten.
Vi har inte tumlarna inne skärgården och sådana som kan stryka med på det
viset.
Minister Fredrik Karlström

Drivgarnsfiske kommer nog aldrig att komma tillbaka. Man funderar till och
med från EU:s sida att förbjuda drivrevar. Det kommer att vara ett riktigt bekymmer framöver. Det är viktigt från landskapsregeringens sida att argumentera för det hållbara och småskaliga kustfisket inom de fyra sjömilen. Det
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kommer vi att fortsätta göra. Det är ett sunt och ett hållbart fiske som man
bedriver i skärgården och runtom på Åland.
Förhoppningsvis kommer sunt förnuft att fungera också nere i Bryssel någon gång. Om det är något vi i landskapsregeringen och skärgårdsborna där
ute har så är det sunt förnuft när det gäller att ta hand om våra gemensamma
fiskeresurser som finns i våra vatten. Vi jobbar åt samma håll, ledamot Sundblom och jag. Tack.
Talmannen
Följande frågeställare är ltl Anders Eriksson, varsågod.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Den här frågan tänkte jag ställa till lantrådet men kanske vicelantrådet Nordlund är beredd att rycka in om det behövs.
Nyligen deltog skoleleven Lukas Mattsson i ungdomsparlamentet i Finlands riksdag. Han tyckte att dagen var intressant, men han reagerade ganska
mycket på en sak: "Av 30 frågor ställdes 2 på svenska, då översattes frågan
och svaret till finska. Men då de övriga 28 frågorna ställdes på finska skedde
ingen översättning alls." Detta leder till att han och många andra svenskspråkiga inte förstår något.
Det är galet när man tittar på Finlands grundlag. I paragraf 17 sägs det att
Finlands nationalspråk är finska och svenska. De ska behandlas enligt lika
grunder. I paragraf 51 i grundlagen sägs det att språket i riksdagsarbetet sker
på finska och svenska. I paragraf 79 sägs det att lagarna stiftas och publiceras
på finska och svenska.
Vi lever i ett land där parlamentet med öppna ögon bryter mot det grundlagar det själv stiftar. Det här kan inte landskapsregeringen inte göra så
mycket åt, men det påverkas oss i högsta grad. Därför undrar jag hur landskapsregeringens språkpolitiska strategi ser ut idag?
Vicelantråd Roger Nordlund

Fru talman! Det var en konkret problemställning som jag naturligtvis delar
med ledamoten Eriksson och de övriga inbladade. Så här får det inte gå till. Vi
lever i ett land där det finns en grundlag, där det finns två språk. Speciellt när
det gäller ett arrangemang som ordnas i Finlands riksdag borde man se till att
man lever upp till de lagar som man själv har varit med och stiftat. Man
borde visa ungdomarna i det här landet att det finns de facto två språk och att
man kan lita på den lagstiftning vi har. Så har man inte gjort i det här fallet.
Den kritiken ska man rikta mot dem som har varit ansvariga arrangörer för
det här arrangemanget.
Landskapets språkstrategi är en ganska stor fråga. Ledamoten Eriksson
och jag var tillsammans med och lade grunden till den för ett antal år sedan.
Den ska fullföljas på det sättet att vi i alla sammanhang kräver att landets
tvåspråkighet ska respekteras. Framför allt är det vårt ansvar att se till att
språket mellan riket och självstyrelsemyndigheterna skall vara på svenska.
Sedan har vi som en allmän målsättning att det ska finnas språkservice och
att det svenska språket också ska vara levande. Man ska kunna fungera som
individ i det här samhället och i kontakterna med olika myndigheter. Det är
den övergripande målsättningen för vår språkstrategi. Det svenska språket
ska vara levande. Självstyrelsen och ålänningarna ska kunna fungera i det här
landet på sitt eget språk.
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Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Hur det är i riksdagen kan vi inte göra något åt. Som vi ser och
hör så är det kört där. Vi måste koncentrera oss på hur det är här på hemmaplan. Jag tror jag behöver friska upp minnet lite för vicelantrådet. Han var
ordförande i den här parlamentariska kommittén som gav sitt betänkande
den 25 april 2006. Jag vågar påstå att det arbetet blev så bra som det blev eftersom vår ledamot Max Sirén drev på ganska kraftfullt. Därför blev det så
pass bra som det blev.
Av alla de förslag som lades fram så är det bara ett som överhuvudtaget har
behandlats. Man gjorde om den politiska språknämnden till ett helt tandlöst
tjänstemannaspråkråd istället. Ett språkråd som inte ens sammanträder mer.
Denna regering vill ha många parlamentariska grupper. Jag har ingenting
emot det, det kan vara bra. Jämför vi snömoset om kommunreform med till
exempel värnandet av vårt svenska språk, så tycker jag att man borde få till
stånd ursprungstankarna. Man borde få till stånd en parlamentarisk språknämnd som faktiskt tar de här frågorna på fullaste allvar.
Talmannen
Tiden är ute!
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Ni och vi kan förvänta oss aktivitet i allra högsta grad. Nu, fru
talman, är det Lantrådet själv som borde ha varit här och svarat på den här
frågan. Jag vet utgående från de diskussioner som vi har fört kring det här
ärendet att hon har en hög ambition. I hennes ambition ingår att hon själv
ska sätta sig som ledare för det här organet. Hon vill visa att språkfrågorna
har den absolut högsta prioriteten i landskapsregeringens arbete.
Ltl Anders Eriksson

Det där tycker jag låter bra. Jag kommer ihåg att Lantrådet var i kraft i oppositionen i den här parlamentariska språkkommittén. Det var mycket snack
om att statistiken visar att svenskan inte går tillbaka i Finland. Detta är ett
snack som socialdemokraterna ofta har. Det hänger ihop med att alla finlandssvenskar också pratar finska. Därför ser det ut som det gör i riksdagen
idag. Jag är lite orolig för hur den här frågan ska hanteras och det är nog inte
bara jag. Vi är många som upplever att både Obundna och Centern som tidigare stått på barriärerna när det gäller de här frågorna på något sätt inte
längre driver sina hjärtefrågor. Det är sossarna som ganska långt styr. Jag
frågar igen: kan man tänka sig att vi kan få till stånd en parlamentarisk grupp
såsom ursprungstankarna var i april 2006 och börja driva de här frågorna
med kraft? Om vi inte klarar av detta kommer vi absolut att hamna i det finlandssvenska diket vi också. Då är det kört.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Det är bra att ledamot Eriksson ställde den här frågan så att jag
kan lugna honom angående de ambitioner och målsättningar som finns. Vi
har ett regeringsprogram. Enligt det regeringsprogrammet som vi lever efter
är vi väldigt tydliga då det gäller språkfrågan. Lantrådet har som avsikt att
ställa sig själv i ledning för det här organet. Om det kommer att behövas någon typ av parlamentarisk kommittee, det vill inte jag sia om. Det får framtiden utvisa. Det finns en klar och tydlig linje i vårt regeringsprogram. Ambit-
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ionen är hög bland de medverkande partierna och också från landskapsregeringen som sådan. Vi vet alla att det här är en ödesfråga för oss. Det är ingen
annan som kämpar för våra rättigheter och våra möjligheter att verka på
svenska också i framtiden. Vi tar den här frågan på allra största allvar. Vi
kommer att göra allt som står i vår makt för att det ska bli så bra som möjligt.
Ltl Anders Eriksson

Tack för svaret. Lycka till!
Talmannen
Följande frågeställare är ltl Tony Asumaa, varsågod.
Ltl Tony Asumaa

Fru talman! Under rubriken ”samordnad IT-utveckling” i regeringsprogrammet skriver att ”en e-förvaltningsstrategi utarbetas med fokus på att uppnå
kostnadseffektiva, informationssäkra och användarvänliga system som kommer de enskilda företagen och samhället till nytta.” Landskapsregeringens
IT-utveckling samordnas med utvecklingen i kommunerna. Landskapsregeringen skriver också i den första tilläggsbudgeten för 2012 att visionen omfattar en gemensam e-förvaltning för den åländska offentliga förvaltningen. Den
ska mynna ut i en digital agenda. Min fråga till vicelantrådet Nordlund är:
hur långt har landskapsregeringen kommit med nulägetanalysen i de
åländska kommunerna och projektbeskrivningen för den digitala agendan för
hela landskapet Åland?
Vicelantråd Roger Nordlund

Fru talman! Tack för frågan. Det är bra att detta blir belyst i det här offentliga
sammanhanget. Det är sant att vi har de här skrivningarna i vårt regeringsprogram. Också i omställningsbudgeten har vi vissa skrivningar när det gäller
den digitala agendan. När det gäller det konkreta arbetet började vi först med
vår egen förvaltning. Vi konstaterade att det här inte bara gäller landskapsförvaltningen utan det berör också i allra högsta grad ÅHS. Varför har vi
dubbla utvecklingskostnader för samma skattebetalare? Sedan visade det sig
att Mariehamns stad har samma behov och utmaningar. Utgående från det
bildade vi en informell arbetsgrupp med ledande tjänstemän från landskapsförvaltningen, ÅHS och Mariehamns stad. Arbetsgruppen har sedermera
kompletterats med kommunförbundets ledning.
Den här arbetsgruppen har haft ett antal möten där man har försökt verbalisera målsättningen och de utmaningar vi har framför oss. Arbetsgruppen
har i sin tur utsett en intern arbetsgrupp som fram till den 12 juni har på sig
att sätta ner till pappers hur en beställning skulle se ut i det här sammanhanget från det offentliga Ålands sida. Jag kan inte exakt säga hur långt man
har kommit i själva skrivandet men den 12 juni ska det finnas ett förslag från
den här arbetsgruppen.
Ltl Tony Asumaa

Tack för det belysande svaret. Många i IT-branschen säger att målen för den
digitala agendan måste vara såväl konkreta som högställda och mätbara. Annars finns det risk för att den här digitala agendan för landskapet Åland blir
en så kallad papperstiger. Vicelantrådet säger att man har verbaliserat målsättningar. Är det så att nivån på den här digitala agendan kommer att vara
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mer på den verbaliserade området eller kommer den också att innehålla konkreta åtgärder som är mätbara? Finns det några exempel nu redan?
Vicelantråd Roger Nordlund

Fru talman! Jag vill inte idag gå in på olika exempel eftersom arbetet fortfarande pågår. Det som nu pågår är en behovsanalys. Hur kommer de gemensamma behoven att se ut? Hur ser de ut idag och hur kommer de att se ut i
framtiden? Det gäller att ha blicken högt ställd i det här sammanhanget. Man
bör titta framåt och utanför oss för att se vilken utveckling sker.
Fru talman, nu talar vi om de offentliga organisationerna. Vi har också ett
behov av att ha en digital agenda för hela det åländska samhället. Här finns
det ett behov av att diskutera hur vi kan inom den offentliga sektorn samverka så bra som bra som möjligt med det privata näringslivet så att vi lyfter
hela nivån på Åland.
Ltl Tony Asumaa

Behovsanalys är givetvis grundläggande i alla agendor. I tilläggsbudgeten för
2012 föreslår landskapsregeringen ett anslag på 150 000 euro för inledande
kostnader för arbetet med den digitala agendan. Experter inom IT-området
tror att kostanden för projektet kan uppgå till 20 miljoner euro innan det är
färdigt. Min fråga är: vad tänker landskapsregeringen rent konkret satsa
dessa 150 000 euro på? Detta kommer eventuellt att utgöra knappt en procent av hela projektkostnaden. Behovsanalysen är viktig men behovet av
pengar är också stort i det här projektet.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Vi har konstaterat att det här behovet är gemensamt. Samtidigt
måste det finnas en dragare i det här projektet. Landskapsregeringen ser sig
själv som kanske den naturligaste dragaren initialt i det här projektet. Landskapsregeringen är också den aktören som är beredd att ta på sig ett ekonomiskt ansvar för att få utvecklingen att gå framåt. Mitt minne säger att det är
500 000 euro som har tagits upp för det här projektet i omställningsbudgeten. Det är en initial investering. Den slutgiltiga summan har jag ingen klar
bild av än. Det hoppas jag att beredningsarbetet som nu pågår ska visa.
Vi har sagt från landskapsregeringens sida att det här är ett högt prioriterat
område. Den digitala agendan är ett tvillingprojekt med samhällsservicestrukturreformen. För att den ska lyckas måste vi också ha en digital agenda
som bidrar till att vi får ett så bra resultat som möjligt.
Talmannen
Följande frågeställare är ltl Gunnar Jansson, varsågod.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! När tänker landskapsregeringen uppgradera eller reformera hembygdsrättsregistret så att det är landskapsregeringen och inte militära myndigheter som underrättar åländska ungdomar bosatta i riket att de
har förlorat sin hembygdsrätt och inkallas till militären för att fullgöra värnplikt?
Minister Gun-Mari Lindholm

Fru talman! Tack för frågan. Vi har anlitat för en högskolepraktikant, en juridikstuderande, som ska ta sig an det här hembygdsrättsregistret. Högsko-
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lepraktikanten ska kontrollera att den som finns registrerad som född och bosatt på Åland i befolkningsregistret också finns i hembygdsrättsregistret.
Högskolepraktikanten ska gå igenom att de här är överensstämmande med
varandra.
Frågan som ledamoten Gunnar Jansson lyfter här är en fråga som man ska
ta med i det arbetet som vi avser påbörja när det gäller hela det paketet som
kommittén arbetar med när det gäller både hembygdsrätt, jordförvärv och
näringsrätt. Det är en ingrediens i det. Det arbetet har jag aviserat att ska påbörjas under hösten eller så fort vi kommer tillbaka från semestrarna. Och
när resurser finns på kansliavdelningen.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Jag har sedan länge tänkt på följande sätt. Med nuvarande
teknik registrerar man klockslaget för när bilar ska besiktas, när man ska gå
till sin tandhygienist etc. Jag har utgått från att det inte kan vara såhär komplicerat som ministern nu säger att underrätta de personer med hembygdsrätt som är bosatta utanför Åland. Detta skulle kunna göras t.ex. sex månader
innan tiden på fem år gått till ända. Det är min principiella hållning. Det har
det varit hela tiden.
Jag ser gärna att ministern kommenterar den enkla omständigheten att ett
meddelande skulle skickas till dessa personer om att tiden på fem år utlöper
då och då för att bereda vederbörande att eventuellt göra något åt saken.
Minister Gun-Mari Lindholm

Tack! Jag delar den uppfattningen. Jag vet inte om vi delade den under förra
mandatperioden men då hade jag en precis likadan frågeställning till dåvarande landskapsregering. Jag fick den uppfattningen att det var väldigt svårt
att göra det här.
Jag kan inte säga att det är svårigheter och jag hoppas att vi verkligen ska
kunna göra något åt det. Jag tror att det är viktigt att man får den här informationen, också när man är ute och studerar. Man vet att man snart blir av
med hembygdsrätten och att man kanske behöver vidta åtgärder.
Vi har ju den principen att en person som tidigare haft hembygdsrätt och
som återvänder till Åland får den relativt snabbt och enkelt tillbaka.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, talman! Det är riktigt att man får den tillbaka relativt snabbt och enkelt.
På basen av ett avtal så undgår ålänningar bosätta i Sverige tjänstgöring i
svenska armén även om de annars skulle kunna kallas in.
Jag menar, detta hembygdsrättsinstrument är det dyrbaraste vi har i självstyrelsesystemet. Kan det verkligen vara såhär svårt att åstadkomma en registreringsuppgradering som inte kräver någon lagstiftning för att ge åländska
ungdomar en rimlig och normal service i ett välfungerande samhälle? Jag
frågar efter en lite snabbare tidtabell.
Minister Gun-Mari Lindholm

Nej, svårigheterna är ju till för att övervinnas. Jag hoppas verkligen att man
ska kunna göra det. Det kanske finns möjligheter även i samband med det här
arbetet som nu görs av vår högskolepraktikant. Vi ska absolut titta på det. Jag
delar den här uppfattningen. Det finns inga politiska meningsskiljaktigheter i
den här frågan. Tack.
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Talmannen
Följande frågeställare är vtm Viveka Eriksson, varsågod.
Vtm Viveka Eriksson

Minister Karlström vill satsa på mjölkproduktion och jag har förstått att ministern är mycket intresserad av kor. Han är så intresserad av kor att han reser ända till Israel för att på plats inspektera dem. Det kan man kanske säga
som en anmärkning att det är tveksamt om det är förenligt med politikerrollen att ta ett så operativt grepp. Också mot bakgrunden den strama ekonomin
som övrigt råder så kan man sätta ett frågetecken för det. Det som nu är frågan: hur tänker ministern omsätta den nyvunna kunskapen från Israel och
hur tänker landskapsregeringen gå tillväga när man ska stöda kommande
mjölkproduktion? Vilka redskap tänker man använda sig av?
Minister Fredrik Karlström

Tack, fru talman! Kul att du tog upp den här frågan. Vi var en hel delegation
som åkte till Israel för ungefär två veckor sedan. Den bestod av hela klustret
vad gäller mjölkproduktion, från förädlingsledet och den som vidareförädlar
mjölken till exportsmarknadsförsäljaren och politiker och tjänstemän. Resan
i sig var billig. För skattebetalarnas vidkommande finansierades en billig flygresa för mig och min tjänsteman och ett enkelt dubbelrum som vi delade. Det
var väldigt billigt.
Vi lärde oss mycket på resan. Israelerna är bäst i världen på att producera
mjölk. De får ut mest mjölk per ko, trots att de inte har de optimala förutsättningarna. För att skapa mjölk behövs vatten, foder och en ko. Klimatet ska
gärna vara svalt. I Israel har de ont om vatten och foder. Det är varmt där.
Ändå producerar en israelisk ko i medeltal 12 000 liter mjölk per år. En
åländsk ko producerar i genomsnitt 9 500 liter.
Jag tycker det var en viktig inspirationsresa att samla hela klustret från
producent via förädlare till försäljningsorganisationen och diskutera de här
frågorna. Hur ska vi få fram 1000 nya kor? Hur ska vi få fram 10 000 000 liter mjölk till? Vi ska naturligtvis inte kopiera alla de system och tankar som
finns i Israel. Mycket av själva modellen fungerar dock som inspiration. Den
viktigaste aspekten av resan var möjligheten till samtal mellan branschen, utövare och politiker.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Ministern skulle inte ha behövt resa ända till Israel för att ta reda på
att det behövs en ko, foder och vatten för att få fram mjölk. Ministern skulle
ha kunnat komma till Finström så kunde vi ha informerat honom om det.
Hur går landskapsregeringen vidare? I Finström och på Norra Åland har vi
noterat att det är på gång att ombilda Norra Ålands industrihus till ett riskkapitalbolag. Ska det faktiskt tas på allvar? Tänker ministern köra över de
andra delägarna i Norra Ålands industrihus för att ombilda det fungerande
regionala infrastrukturbolaget som håller sig inom regelverk som bidragit till
utveckling i regionen? Ska det göras om det till ett riskkapitalbolag som används för att utveckla mjölkproduktion? Stämmer det?
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Minister Fredrik Karlström

Fru talman! Min tanke har varit den att man borde använda de verktyg som
finns. Landskapsregeringen äger 85 procent av ett bolag som heter Norra
Ålands industrihus. Är det att köra över någon om majoritetsägaren har en
vilja att utveckla bolaget? Det har man egentligen inte gjort de senaste tio
åren. Det får man står för själv. Jag ser det inte som att vi ska köra över något.
Jag anser att vi ska göra det tillsammans med kommunerna. Det är trots
allt sex ledamöter i den styrelsen, varav landskapsregeringen har en plats. Jag
tycket inte att det har varit för mycket begärt vi ska ha styrelseordförandeposten med tanke på att vi har 85 procent i bolaget. Däremot kommer styrelseordförande inte kunna göra något själv om de andra medlemmarna inte vill
vara med på tåget. Givetvis ska det vara upp till styrelsen och bolaget att driva
processen vidare och försöka ta de beslut som kan skapa mer tillväxt på
Norra Åland. Jag återkommer.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Det är väldigt svårt att förstå varför inte landskapsregeringen använder de system som redan finns. Man har Ålands Utvecklings Ab som är ett
riskkapitalbolag. Man har investeringsstöd. Det är så att man ställer sig frågan om ministern faktiskt har torrt på fötterna när det gäller regelverk. Kan
man gå in i ett bolag som ägs till stora delar av kommunerna och omvandla
det till ett riskkapitalbolag? Det ligger inte inom kommunernas verksamhetsfält att ha ett riskkapitalbolag som verksamhet. Jag är orolig för om landskapsregeringen kör ändå kör över kommunerna på Norra Åland i den här
frågan. Jag hoppas verkligen att man inte kommer att göra så, utan att man
lyssnar på de andra delägarna i bolaget.
Minister Fredrik Karlström

Fru talman! Landskapet äger 85 procent i Norra Ålands industrihus. Kommunerna äger 15 procent. Det är taxibolag som lyder under aktiebolagslagen.
Skulle ett bolag vilja börja tillverka knypplingsutrustning kan det börja göra
det om bolagsordningen ändras. Det är helt upp till bolaget själv vad man vill
göra.
Redan idag är Norra Ålands industrihus ett riskkapitalbolag. Det satsar i
industrifastigheter. Det har aldrig varit något som är hundra procent garanterat eller säkert. Nu är tanken att vi skulle kunna börja titta på andra eventuella verksamheter att gå in i. Där tycker jag att man kunde använda det bolaget för att vara med och bygga en mjölkladugård eller finansiera en viss del av
det bolagets verksamhet. Det är upp till bolagets styrelse och ledning att analysera hur man ska göra. Det är ett verktyg till som går att använda. Det finns
inget sätt att vi skulle köra över kommunerna.
(Trumpetspel på läktaren)
Talmannen
Får vi be att spelandet avslutas, tack. Vi håller frågestund här. Följande frågeställare är
ltl Mats Perämaa, varsågod.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! I efterdyningarna av ”fakturagate” vid ÅHS återstår nu ett viktigt
arbete. Vi bör säkerställa oss om att vi har en fungerande styrelse och en fun-

767

gerande tjänstemannaledning vid ÅHS så att arbetet kan genomföras på ett
så bra sätt som möjligt. Detta för att ålänningarna ska få bra service när de
behöver ha den organisationen till stöd när de drabbas av sjukdomar.
Minister Aaltonen har åtminstone inte utåt sett tagit en särledes aktiv roll
så här långt i det arbete som jag beskrev att måste göras. Minister Aaltonen
har ett speciellt ansvar i den här frågan eftersom styrelsen bland annat tillsätts på förslag av minister Aaltonen. Det som kunde läsas i dagens tidning
var det att minister Aaltonen hade sagt att det finns mycket kritik mot direktören, men att det inte är något som minister Aaltonen vill föra fram. Frågan
är: har minister Aaltonen förtroende för den sittande styrelsen och, med
tanke på vad som står i tidningen, för sjukhusdirektören?
Minister Carina Aaltonen

Tack, fru talman! Svaret är ganska enkelt. Ja, jag och regeringen har förtroende för den av mig och regeringen utsedda styrelsen för ÅHS. Vi ser att styrelsen har ett mycket viktigt arbete framför sig och det gäller att behålla det
här förtroendet. Från min sida är ansvarsfrågan klar. Vi ska tillsätta styrelsen
för ÅHS och sedan utöva tillsyn och övervakning och se till att processerna
där pågår på ett rättssäkert och bra sätt, samt att man uppfyller mål och budget osv.
När det gäller hälso- och sjukvårdsdirektören är det mycket riktigt att jag
får en del samtal. Jag har inte ansett att det är mitt ansvar att åtminstone än
gå in och ingripa i den här processen. Jag har ett fullt förtroende för ÅHS styrelse att de sköter den här frågan på ett adekvat sätt.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Det är rätt och riktigt så att ministern i första hand ansvarar för
styrelsen. Styrelsen har i sin tur ansvar för sjukhusdirektören. Det oaktat så
ter det sig för den som läser tidningen idag som så att minister Aaltonen åtminstone på något sätt har tagit ställning i frågan om sjukhusdirektören. Hon
säger att det finns mycket kritik men att det inte är något att föra fram. Men
det är just det som minister Aaltonen för fram. Därmed med tanke på att minister Aaltonen har agerat i den här frågan ber jag om en precisering på förtroendefrågande gällande sjukhusdirektören.
Minister Carina Aaltonen

Talman! Jag har bara konstaterat att jag har tagit emot samtal och e-post från
personal, ålänningar och patienter. Jag har också konstaterat att jag har fått
ta emot ett mail från sjukhusdirektören där han anmäler att han anhåller om
entledigande. Jag tycker inte man kan dra några slutsatser om mitt förtroende för sjukhusdirektören utgående från den här diskussionen. Hans förtroende finns naturligtvis kvar men han har själv valt att anhålla om entledigande och det måste man respektera. Nu får vi se hur den här frågan går vidare på måndag när ÅHS styrelse har sitt kommande styrelsemöte.
Ltl Mats Perämaa

Den frågeställningen blev nog inte besvarad. Tolkade jag rätt att förtroendet
för styrelsen är orubbat?
Minister Carina Aaltonen

Ja, förtroendet för ÅHS styrelse är orubbat.
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Frågestunden slutar
Frågestunden är därmed avslutad. Plenum hålls kl. 10.30 idag.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 28 ledamöter är närvarande.
Herr landshövdingen

Värderade fru talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna
Republikens presidents framställning om godkännande av avtalet och protokollet med Uruguay för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet.
Talmannen
Herr landshövdingen! Framställningen kommer att behandlas i vederbörlig ordning.
Bordläggning
1

Godkännande av protokollet till konventionen om barnets rättigheter
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 7/2011-2012)
Landskapsregeringens yttrande (RP 10/2011-2012-s)
Republikens presidents framställning (RP 10/2011-2012)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 04.06.2012. Godkänt.

Bordläggning
2

Förtydligat förfarande vid miljökonsekvensbedömning
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 15/2011-2012)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 04.06.2012. Godkänt.

Första behandling
3

Godkännande av tilläggsprotokollet om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 5/2011-2012)
Landskapsregeringens yttrande (RP 11/2011-2012-s)
Republikens presidents framställning (RP 11/2011-2012)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Lag- och kulturutskottet har behandlat lagen om i kraftsättande av
tilläggsprotokollet till konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter. Lag- och kulturutskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall.
Protokollet, som är ett tillägg till Europarådets konvention om skydd för
enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter, innehåller bestämmelser om tillsynsmyndigheter i fråga om datasekretess.
Myndigheternas uppgift är att kontrollera att de grundläggande principer
för datasekretess och de bestämmelser om internationellt dataflöde som
anges i konventionen respekteras.
I landskapsregeringen yttrande över republikens presidents förslag sägs att
bestämmelserna i tilläggsprotokollet i stort stämmer överens med det s.k.
dataskyddsdirektivets bestämmelser.
Direktivet har redan 2007 implementerats genom landskapslagen om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen
och genom landskapslagen om datainspektionen.

772

Beträffande kommuner, landskapet och föreningar medför ett bifall till tillläggsprotokollet inte mera uppgifter. Myndigheter och föreningar är redan
berörda genom direktivet.
Bedömningen är att några ytterligare lagstiftningsåtgärder inte är nödvändiga. Utskottet har i samband med behandlingen av ärendet fått erfara att
Europeiska kommissionen planerar en ny förordning som skulle ersätta dataskyddsdirektivet och som däremot kan innebära vissa förändringar bland annat i fråga om datainspektionens uppgifter.
När det gäller förordningar så träder de ikraft omedelbart. Det är viktigt att
landskapsregeringen följer utvecklingen.
Ltl Wille Valve

Fru talman! Jag tänkte bjuda på en kort sammanfattning av mitt inlägg i remissdebatten som lyder: Det här är ett bra tilläggsprotokoll det är bara att
godkänna. Tack.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lag- och kulturutskottets betänkande.
Lagförslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
4

Privat socialservice
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 14/2011-2012)
Ltl Gunnar Janssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 5/2011-2012)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Christian Beijar

Fru talman, bästa lagting! Social- och miljöutskottets förslag är att lagtinget
för landskapsregeringens lagförslag om privat socialservice.
I syfte att trygga intressen och rättigheter för klienter som använder privat
socialservice föreslår landskapsregeringen att lagtinget antar en lag om tilllämpning av rikets nya lag om privat socialservice. Rikets lag om privat socialservice trädde ikraft den 1 oktober 2011. Genom lagen ordnas den offentliga
tillsynen över privata inrättningar som erbjuder socialservice. Lagstiftningen
utgör framför allt ett nödvändigt verktyg för tillsynsmyndigheterna som ska
säkerställa att den vård som erbjuds klienterna håller god kvalitét. Enligt utskottet är lagstiftningen dessutom viktig för verksamhetsutövarnas och klienternas rättsskydd.
Under utskottsbehandlingen har det framkommit att verksamhetsutövarna
välkomnar lagförslaget som bl.a. ger ramar och riktlinjer för hur tjänsterna
ska kvalitetssäkras. Verksamhetsutövarna ska t.ex. utarbeta en plan för egenkontroll som ska finnas offentligt framlagd och som ska följas upp. Utskottet
har erfarit att kvalitetssäkring redan förekommer på motsvarande inrättningar utanför Åland. Tillsvidare är det endast ett begränsat antal verksamhetsut-
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övare som berörs av lagstiftningen i landskapet. Antalet verksamhetsutövare
kan förväntas öka i framtiden.
I övrigt finner utskottet att rikets nya lag om privat socialservice inte innebär några stora förändringar jämfört med den äldre lagstiftningen. De flesta
ändringarna är av strukturell och språklig karaktär.
Utskottet har också i samband med behandlingen noterat att landskapsregeringen har använt sig av en ny teknik i blankettlagen för att föreskriva vilka
avvikande bestämmelser som gäller i landskapet. Syftet har varit att göra
uppräkningen mer överskådlig och lättläst. I den nu aktuella lagen har det varit nödvändigt att föreskriva om ett relativt stort antal avvikelser. Utskottet
finner att landskapsregeringens förslag att ange dessa i tabellformat fyller
syftet att göra lagstiftningen mer överskådlig. Med hänvisning till att tekniken inte har använts tidigare hade det funnits anledning att omnämna detta i
motiveringarna till lagförslaget.
Fru talman! När det gäller utformandet av beslut och besvärsanvisningar
konstaterar utskottet att på beslut som fattas med stöd av landskapsregeringens lagförslag om privat socialservice ska förvaltningslagen för landskapet
Åland tillämpas. I förvaltningslagens 7 kapitel finns bestämmelser om vad ett
beslut ska innehålla, att det ska motiveras och övrig information som ska
anges i beslutet. När det gäller besvärsförbud sägs i 43 § att om en särskild
bestämmelse anger att det är förbjudet att anföra besvär eller att ett beslut
inte är överklagbart, så ska den bestämmelse som ligger till grund för detta
anges i beslutet. Detta med anledning av den diskussion som förekom i samband med remissen.
Beträffande motionen om servicesedlar konstaterade utskottet att det i ltl
Gunnar Janssons m.fl. åtgärdsmotion föreslås att lagtinget ska besluta om att
ge landskapsregeringen i uppdrag att bereda ett lagförslag om servicesedlar
inom vården och omsorgen som ska föreläggas lagtinget. Utskottet konstaterar att det av regeringsprogrammet framgår att landskapsregeringen under
mandatperioden kommer att utarbeta ett lagförslag om servicesedlar. Redan
nu finns en bestämmelse om servicesedlar i landskapslagen om hälso- och
sjukvård 46 §. Enligt denna bestämmelse kan servicesedlar användas i syfte
att öka valmöjligheter för patienterna och främja samarbetet mellan den offentliga hälso- och sjukvården och de privata serviceproducenterna. För att
systemet ska kunna tas i bruk måste dock närmare bestämmelser om servicesedlar utfärdas genom landskapslag. Eftersom landskapsregeringen har angett i sitt regeringsprogram att ett lagförslag om servicesedlar kommer att
överlämnas till lagtinget så föreslår utskottet att åtgärdsmotionen förkastas.
Fru talman! Med hänvisning till det ovan anförda föreslår utskottet att
landskapsregeringens förslag till landskapslag om tillämpning i landskapet
Åland av lagen om privat socialservice samt förslaget till ändring av 29 §
barnomsorgslagen för landskapet Åland antas, med några mindre ändringar i
det första lagförslaget.
Beträffande åtgärdsmotionen kan vi konstatera att ltl Torsten Sundblom
också har fogat en reservation till betänkandet.
Fru talman! Slutligen vill jag till betänkandet komma med två kompletteringar. Dels önskar jag att det i protokollet antecknas att utskottet inbegärt
ett skriftligt utlåtande från två inrättningar angående åtgärdsmotionen och
det inkom ett utlåtande från Medimar som jag önskar anteckna till protokollet.
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Dels har en kläm fallit bort ur betänkandet och där vill jag avslutningsvis
framföra en rättelse. Till betänkandet ska fogas en ytterligare en kläm med
följande lydelse: ”Att lagtinget förkastar åtgärdsmotion nr 5/2011-2012. Tack,
fru talman.
Talmannen
De anförda rättelserna har antecknats.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag är glad för att utskottet behandlade min grupps
åtgärdsmotion. Jag kommer i ett anförande att gå mera in på det.
Min replik gällde det som ordförande Beijer nämnde här på slutet,
hur ärendet behandlats. Jag var förbryllad när jag läste detta för jag
hade följt med behandlingen och hade förstått att utskottet hade gjort
mera än vad som återges här i betänkandet. Jag kan inte annat än vara
glad för att det rättas till här. Jag efterlyser en större noggrannhet i
framtiden, vilket jag är säker på att utskottet kommer att vara.
Den andra rättelsen är mera tveksam. Det är inte säkert att det helt
överensstämmer med lagtingets procedurer att tillföra tillägg till betänkanden i muntlig form på det här sättet. Jag föreslår inte några ändringar. Jag nöjer mig naturligtvis med det som ordförande sade på slutet
finns på sidan 3 under beskrivningen. Mitt intryck är att det måste vara
lite större noggrannhet vore skäl att iaktta, framförallt när det gäller
ändringar.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Det är ett korrekt iakttagande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Utskottsordförande har förtjänstfullt redogjort för vad som
står i betänkandet.
Det är bra att läsanvisningen, under stycket ny lagstiftningsteknik, kom
med. Jag hade mycket bekymmer med att få det här på plats, när jag skulle
läsa hur det fungerade.
Jag har skrivit en reservation angående motionen som utskottet föreslår
att ska förkastas. Jag reserverar mig mot utskottets beslut att förkasta åtgärdsmotion nr 5/2011-2012.
I motionen föreslås att en landskapslag om servicesedlar inom vård och
omsorg ska stiftas.
Införande av servicesedlar inom vården och omsorgen skulle ge ökad valfrihet, t.ex. för den mycket omdebatterade tandvårdsreformen skulle servicesedlarna vara positiva då vi på Åland har en mycket välutbyggd privat tandvård.
Privat sjukvård produceras också på Åland. Servicesedlar kan bidra till att
patienten snabbare får vård som i förlängningen kan innebära kortare sjukskrivningstid och effektivare rehabilitering, vilket sammantaget är bra för
samhällsekonomin.
Inom omsorgssektorn som helhet finns ett ökande behov av service och
privata alternativ kommer att bli ett viktigt komplement i framtiden.
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Det är också till fördel om ett närmare samarbete mellan den offentliga och
privata omsorgen befrämjas. Erfarenheten av servicesedlar i såväl riket som
Sverige är god och även åländska patienter och klienter har mycket att vinna
på att servicesedlar införs inom den åländska vård- och omsorgssektorn.
I utskottbehandlingen har inget nått mina öron som säger att arbetet med
en lag om servicesedlar har påbörjats. Utskottsmajoriteten motiverar förkastande med en skrivning i regeringsprogrammet.
Det som framkommit är att systemet syftar till att skapa en ökad valfrihet
och att förbättra tillgången till tjänster. Ur patientens synvinkel är också förtroendefrågan viktig. En läkare kanske inte passar alla patienter. För patienterna skulle också servicesedlar kunna innebära en utökad möjlighet att få
vård på Åland och därmed slippa resor som kan kännas betungande i samband med sjukdom. Det kan också skapa förutsättningar till en obruten vårdkedja, vilket kan ge bättre vårdkvalitet.
För att uppfylla de intentioner om införande av servicesedlar som finns i
46 § landskapslagen om hälso- och sjukvård krävs en särskild lagstiftningsåtgärd. Den lagen togs i bruks 2011 och borde snarast kompletteras med en lag
om servicesedlar.
Jag aviserar att liberalerna i detaljbehandlingen kommer att föreslå att åtgärdsmotion nr 5 antas i detaljbehandlingen.
Klämmen lyder: ”Att lagtinget beslutar ge landskapsregeringen i uppdrag
att inleda lagberedning som syftar till stiftande av landskapslag om servicesedlar inom vården och omsorgen samt förelägga lagtinget förslag till lagstiftning på området”. Tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Ltl Sundblom slår in öppna dörrar. I regeringsprogrammet finns skrivningar om att en lag om servicesedlar ska tas fram
under den här mandatperioden. Det finns även skrivningar om det i vårt
lagstiftningsprogram och i ÅHS-lagen.
Däremot finns det möjligheter redan idag att använda sig av servicesedlar. Enligt socialvårdslagen kan kommunerna ta det här i bruk redan
nu om viljan finns. Hur ser behovet ut när man talar med kommunerna?
Vilka administrationskostnader skulle detta medföra för kommunerna?
Det är ändå kommunerna som ska administrera det här systemet.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Socialminister Aaltonen ska inte ta illa vid sig för att
liberalerna har lämnat in den här motionen och för att jag i utskottsbehandlingen har reserverat mig. Motionen är till för att hjälpa regeringen
att komma framåt. Vi vill försöka hjälpa till att skjuta på. Finns det en
bred enighet i lagtinget så vad vore bättre för regeringens fortsatta arbete än att även ha oppositionspartier bakom sig i den här frågan. Vi vet
ju alla att det som står det regeringsprogrammet uppfylls till vissa delar
och vi vet inte vilka delar. Men på det här viset talar vi om att vi står
bakom det som står i regeringsprogrammet, att utarbeta den här lagen
och komma till lagtinget med den. Då blir det troligen ett ganska enigt
beslut bakom.
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Minister Carina Aaltonen, replik

Inte tar jag alls illa vid mig. Jag tycker att det är lite märkligt för liberalerna hade ändå den här posten för 25 veckor sedan. Hur har man jobbat med den frågan tidigare under de senaste åren? Just nu verkar frågan ha hamnat väldigt högt upp på liberalernas prioritetslista. Frågan
finns med också på landskapsregeringens lista över lagstiftningsåtgärder
som kommer att vidtas. Just nu håller vi på med familjevårdarlag. Lagen
kommer när det är dags. Var inte orolig!
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Landskapslagen om hälso- och sjukvården togs i september. Den tidigare regeringen hade planer på att under 2012 skulle
det arbetas med lagen om servicesedlar. Båda lagarna kunde inte
komma samtidigt, utan det ska ju rulla på. Därför vill vi försöka skjuta
på detta. Det har till och med ifrågasatts från socialdemokraterna om
vår rätt att motionera, men det hör ju till systemet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag uppskattar naturligtvis oppositionens engagemang
i den här frågan. Jag var en av dem som också vill ha med servicesedlar i
regeringsprogrammet och det finns med.
Det känns lite, som ltl Raija-Liisa Eklöw ofta sade; PG, på gång. Det
är ju i allra högsta grad redan på gång. Jag har fortfarande förtroendet
kvar. Jag litar på regeringens och Carina Aaltonens goda omdöme att
hon kommer med en lagframställning i det här ärendet. Jag ser inga
problem. Vi i regeringen diskuterar inte med våra representanter via
klämmar i betänkanden. Vi diskuterar direkt med dem personligen. Det
finns ingenting som tyder på att man inte kommer att komma med den
här framställningen. Men regeringen måste ha tillfälle att följa sin egen
agenda och lägga in det så att det passar i rätt sammanhang. Man kan
inte bara kasta in framställningen när som helst.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Javisst är det så, ltl Mattsson. Det är bra att ltl Mattsson har förtroende för regeringen. Inte hade jag behövt reservera mig i
den här frågan om vi t.ex. hade fått en tid när lagframställningen ungefär skulle komma. Då hade vi skrivit in det i betänkandet och allt hade
varit frid och fröjd. Jag försöker bara utnyttja den rätt som vi har i lagtinget, att försöka skjuta på saker och ting.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! Jag ser att utskottet har kopplat ihop den här lagstiftningen med
motionen om servicesedlar.
Under remissdebatten för det här lagförslaget och remissdebatten för den
här motionen, med ltl Gunnar Jansson som förste undertecknare, berättade

777

jag bland annat att jag är glad för att också liberalerna nu stöder moderaternas och mitt långvariga arbete för servicesedlar.
Gunnar Jansson är en av våra tunga profiler som under många år har drivit frågor av stor betydelse för Åland. Jag är därför särskilt glad att just ltl
Gunnar Jansson också är engagerad i sociala frågor och förstår vikten av att
vi ror i hamn det här med servicesedlar.
Att jag engagerade mig som politiker var för att jag särskilt brinner för,
förutom ekonomiska och samhällsstrukturfrågor, de sociala frågorna och valfrihetsfrågor.
Jag nämnde också i remissdebatterna att servicesedlar redan finns inskrivet i regeringsprogrammet och att lagen ligger i lagstiftningsröret hos landskapsregeringen. Jag har dock förståelse för att motionärerna vill påskynda
det här och jag delar den uppfattningen helt och hållet. Jag har en mycket positiv inställning till tankegångarna i motionen och tror att också landskapsregeringen ser att det är positivt med att också oppositionen vill stöda landskapsregeringens skrivningar i regeringsprogrammet i den här frågan.
Men jag är nu med i regeringsblocket och kommer att stöda det liggande
utskottsbetänkandet då jag fortfarande har förtroende för att landskapsregeringen snart kommer att återkomma till lagtinget i den här frågan. Jag kommer också att göra allt jag kan för att landskapsregeringen påskyndar lagstiftningen i den här frågan.
Jag tror att det här är en av flera pusselbitar för att få samhällsservicereformen genomförd på ett bra sätt. Tänk vad bra om man kunde få välja sin
serviceproducent oberoende av kommungränser.
Jag vill återigen påpeka att det skulle vara en riktigt bra valfrihetsreform
om vi kunde få igång ett system med servicesedlar på Åland. Istället för att
tjänstemän och politiker bestämmer ges valet till de anhöriga och klienterna
själva. Vi har nu fakta på att det är fullt möjligt att genomföra, fungerar bra
och att det är mycket efterfrågat. Dessutom vet vi att det nu finns fungerande
lösningar med elektroniska servicesedlar som framkommit i hörande i finansoch näringsutskottet.
Sedan vill jag ytterligare lyfta upp att det här är positivt för företagare och
då särskilt småföretagare med stark personlig service. Dessutom kunde det
här vara en bra sak för att stötta upp kvinnligt företagande och det kan skapas helt nya möjligheter för dem att bli företagare. Vi vet ju alla att det är flest
kvinnor av dem som jobbar inom den här sektorn. Kvinnligt företagande lyfts
också särskilt upp i regeringsprogrammet.
Ett exempelområde där man ganska snabbt kunde få igång det här med
servicesedlar kunde vara inom närståendeavlastningen, som jag också nämnt
tidigare. Jag vet att det finns många anhörigvårdare som har jättesvårt att
släppa taget och inte alltid känner sig trygga med att lämna den anhöriga på
en av de offentliga institutionerna man blir anvisad till för avlastning. Man
kanske vill ha en annan lösning, kanske man känner sig tryggast med Villa
Gustava eller någon annan privat serviceproducent eller kanske vill man ha
någon som kommer hem istället och avlastar hemma. Alla familjer är inte likadana. Det måste gå att få mer flexibla lösningar så att vi också verkligen
stöttar upp målet med att kunna bo hemma längre på riktigt. Det är inte bara
så att det blir bättre för familjen utan det blir nog också billigare i längden eftersom det är väldigt dyrt med institutionsplatser, det vet alla.
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Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att jag hoppas att vi kan ha ett så
enigt lagting som möjligt för lagstiftningen kring servicesedlar så snart landskapsregeringen har hunnit förbereda det. Jag tycker att mycket tyder på att
det finns ett starkt stöd här. Tack.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Det var väldigt bra sagt av ltl Carlsson. Jag är glad att
han försöker skjuta på detta inom regeringspartierna. Jag är väldigt glad
att han tar på sig den rollen. Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Tack för det. Det är viktigt att vi också kan hitta samarbeten
över partigränserna. Det är roligt att vi kan hitta samlösningar som alla
står bakom.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Efter denna positiva debatt ska jag i korthet uppehålla mig
enbart kring tre saker; lagförslaget, behandlingsordning och åtgärdsmotionen. Jag börjar med behandlingsordningen.
Under remissdebatten såg jag en tydlig koppling mellan privat socialserviceproduktion och hur man betalar för den, även om den sittande talmannen
tyckte att man skulle vara lite försiktig i diskussionen med att koppla ihop de
här sakerna alltför mycket, men det var i konstruktiv och vänlig bemärkelse.
Jag tror också att det påpekandet främjade debatten för att antingen erkänna
att det här är två skilda saker eller att det är saker som har ett sakligt samband. Därför är jag glad att utskottet kom till den senare slutsatsen, att det
finns ett uppenbart sakligt samband mellan att producera privat socialservice
och betala för den. Här ligger pudelns kärna i frågan om servicesedlarna som
jag återkommer till.
Vad gäller själva lagförslaget så ser jag att utskottet har gjort en noggrann
och grundlig behandling. Jag tycker att 3 §, som jag var lite tveksam inför i
remissen har vunnit på de förtydliganden som utskottet har vidtagit.
Man kan mycket väl tänka sig att en sådan situation kan uppstå vid den här
typen av teknik, där man i tabellform säger vad en rikslag anger var i tillämplig norm i landskapslagstiftningen i en situation där vi på rättsområde har en
norm i landskapslagstiftningen som saknas i rikslagstiftningen. Den situationen löser man när den uppkommer och den löser man troligen genom 1 §,
som har en klassisk utformning vid tillämpning av blankettlagar. Om den här
situationen uppkommer, vilket jag nog ser att är fullt möjligt och t.o.m. önskvärd i många fall. Speciellt inom socialrättens område finner man en lösning i
stil med den jag nu nämnde. 3 § har vunnit på dessa förtydliganden. När jag
var lite överraskad frågande i remissen så ser jag nu att förklaringens skimmer har lagt sig över betänkandet. Jag tror att läsningen underlättas av detta.
Sedan till åtgärdsmotionen. Jag tror fortfarande, när jag hörde minister
Aaltonen, att det föreligger ett missförstånd här angående hur vi resonerar i
lagtinget och hur ministern och kanske regeringen resonerar. Vi måste erkänna i vår rättsordning att det är skillnad mellan en möjlighet att använda
sig av servicesedlar och sedlarnas rättsliga status. Ingen har förnekat den
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rättsordning vi har att det är möjligt att använda t.ex. servicesedlar. Det är
möjligt att använda nästan vad man vill i vårt demokratiska samhälle, om vi
är överens om det. Men, när vi talar om medel att betala för en vara eller
tjänst då måste det betalningsmedlet ha en juridisk status som ger trygghet åt
alla parter i systemet; köpare, säljare och övriga aktörer. Det är i korthet det
som åtgärdsmotionen efterlyser, dvs. en ökad valfrihet genom att kunna använda servicesedlar som betalningsmedel, varför inte i elektronisk form som
kollegan Petri Carlsson här nämnde. Om man avdramatiserar den här frågan
så kommer man längre.
80 § i grundlagen gäller också vår lagstiftning här lagtinget. Enligt 21 §
kommer man in på de anknytningar till grundlagen som vi ofta behandlar
här, dvs.; vad är området för lagstiftning och vad kan regleras på annat vis?
Jag nämnde under remissdebatten att man i Sverige för länge sedan infört
servicesedlar genom avtal. I Sverige har man inte den legalistiska tradition
som man har i Finland om att förhållandet mellan parter, åtminstone om det
rör deras rättsliga ställning, ska regleras på lagnivå. I Sverige har olika aktörer ingått avtal om att så här kan man göra också med offentliga servicesedlar, lite i stil med privata lunchsedlar som man har hos oss. Så det är inte
mera dramatiskt än så.
När man i Finland gick in för servicesedlar så framstod det väldigt klart i
ett tidigt skede att själva rättsordningen kräver att deras juridiska status
normeras på lagnivå. Det har man gjort i Finland med 13 enkla paragrafer.
Jag inser den anhopning av ärenden som finns i regeringen och i lagberedningen och hur mycket resurser som de facto måste sättas på att klara EUrättsordningen och tillpassningen av det. Jag inser detta. Jag inser också att
det inte är av illvilja som regeringen inte framskrider i den här frågan, utan av
rent praktiska förhållanden. Därför är min lagtingsgrupp inte främmande för
att t.ex. hjälpa till med en lagmotion i detta ämne. En lagmotion som kanske
kunde nå över partigränserna. Jag vill med alla medel undvika en konkurrenssituation i det här sammanhanget. Jag vill gå vidare serviceproduktionen
i vårt moderna samhälle. Vårt samhälle skulle förtjäna på denna enkla reform. Det här var mina iakttagelser, fru talman. Tack för det.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag begärde replik för tabellerna. I utskottet var jag
synnerligen skeptisk till tabellerna när jag först tittade på dem. Jag
tyckte att de var krångliga. Man kan egentligen bara lyfta bort tabellerna
och lägga det här i löpande text, så får man se hur det ser ut. Då kommer
man underfund med hur pass bra det är. Vi är överens i detta. Jag tänkte
bara ge mitt stöd till att man kan ifrågasätta tabellerna i början. Jag
hoppas att man har tabellerna fortsättning också. Det problemet som ltl
Jansson lyfte fram så är frågan om inte samma problem också finns om
man har detta i löpande text? Man kanske inte kommer åt problemen
genom att lyfta bort kolumnerna.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Alldeles säkert, kollegan Mattsson, så är det. Inte var
det lättare att läsa den löpande texten tidigare, definitivt inte, svårare
skulle jag säga. Emellertid brukar man i juridisk litteratur lite varna för
tabeller, på den grunden att vanliga läsare ofta läser dem uttömmande.
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Det här står i en tabell och då är det detta som gäller. Då finns det en
risk att man förbiser det som kan finnas i andra lagverk. Men tekniken
är bra.
Det som jag i remissen också lite hängde upp mig på var att vi samtidigt behandlade ett annat lagförslag till blankettlag som hade en helt
annan teknik. Den gången efterlyste jag också en så stor enhetlighet som
möjligt i själva layouten för blankettlagförslag och det ser jag fram emot
att kommer.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Det känns väldigt positivt nu att tabellerna i 3 § vinner lagtingets uppskattning. Det är ett nytt sätt att beskriva avvikelser mellan
rikslag och vår egen lagstiftning. Det är första gången som man gör på
det här viset, att man dels har hänvisning till rikslagen i en tabell och
sedan vad det avser i landskapet. Det var diskussioner under remissen,
men jag är glad att både utskottet och ltl Gunnar Jansson är positiv till
det här.
Sedan väcker diskussionen om servicesedlar en del frågetecken. Jag
tycker att det skulle vara viktigt att motionsställaren och ltl Jansson säger på vilket sätt det här skulle underlätta för kommunerna idag gentemot att man kan köpa tjänster från privata serviceproducenter?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Tabellen är nog bra. Jag utgår ifrån att tekniken tas in
i handledningen för lagberedarna så att det också blir en så enhetlig tilllämpning skrivet som möjligt i kommande lagförslag när man använder
den här tekniken. Det är bra.
Nej, minister Aaltonen, jag måste göra ministern lite besviken. Därför
att nu är det inte längre frågan om en remissdebatt. Nu kan vi enbart
debattera utskottets betänkande. I det betänkandet föreslås att åtgärdsmotionen ska förkastas. Jag kommer att nöja mig med att stöda
kollegan Sundbloms ändringsförslag enligt hans reservation.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag noterade att kollegan Gunnar Jansson kom ihåg den
lilla frågeställningen som vi hade i remissen 18.4 när den här lagframställningen skulle remitteras till social- och miljöutskottet. Och lagframställningens förhållande till ärendet som åtgärdsmotionen, som vi behandlade två veckor tidigare 4.4 i plenum, och huruvida de kunde diskuteras ihop. Nu har utskottet löst den frågan genom att slå ihop ärendena
och det var klokt av utskottet att göra på det sättet. Då har vi ärendena
ihop bundna.
Den här diskussionen är intressant, huruvida man redan idag, genom
avtal och med de rambestämmelser som finns t.ex. i nya hälso- och
sjukvårdslagen, kunde utföra den här typen av service.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Vår lilla ordväxling den 18 april var helt parlamentariskt
trevlig.
Det är möjligt att man genom avtal kunde göra det, för det har man ju
gjort inom det privata näringslivet när det gäller lunchsedlar. Där finns
det ingen motsvarande lagstiftning utan där gäller den allmänna obligationsrätten. Men, vi har denna bestämmelse i 80 § i grundlagen som säger att grunderna för enskildas rättigheter och skyldigheter alltid måste
framställas i lag. Om man inför ett betalningsmedel som är gällande i
det offentliga samhället har åtminstone lagtolkningen i statsförfattningsordningen i Finland kommit till den slutsatsen att helst ska man
nog ha lag och de 13 paragrafer som behövde avfattas var inte svåra att
skriva. Det här följer en legalistisk tradition i Finland. Så länge den är så
här så får man väl tro på att den är sann.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag stöder nog den legalistiska principen som huvudregel.
Men jag har ändå en känsla av att man både inom hälso- och sjukvården
och nog också inom omsorgen, trots att kanske lagstöd idag är svagare
där måhända obefintligt, kunde inom kommunerna diskutera möjligheterna att föregå lagstiftningen. Men det innebär ju inte att vi för den
skull skulle acceptera en försening av den här lagstiftningen, som bör
läggas så fort som möjligt in i tidtabellen i landskapsregeringens lagberedningsprogram.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! I rikslagen har man intagit i lagstiftningen om servicesedlar också kvalitetskrav på det som man får för sedlarna. Det är ett betalningsmedel med offentligträttsliga kvalitetskrav omkring sig. Därför har
man i Finland intagit den här hållningen. Jag tror att det skulle vara
klokt att göra det hos oss, framförallt nu när vi också inom flera områden som avser att täcka kommunala och landskapliga områden, dvs.
som avser att täckas med servicesedlar, gäller enskilda i så hög omfattning nämligen hälso- och sjukvård och omsorg.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussion är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen
om privat socialservice för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av 29 § barnomsorgslagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
5
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Främjande av integration
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 6/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 11/2011-2012)

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Lag- och kulturutskottet har ingående behandlat integrationslagen.
Det har varit intressant, omfattande, lärorikt och vi har imponerats av kunskapen och arbetet som redan utförs.
Utskottet har också konstaterat att det återstår en hel del arbete för att vi
på Åland ska kunna få en integration som löper smidigare.
Jag kommer att presentera vårt betänkande ganska ingående. Vi anser att
det finns en hel del matnyttigt i betänkandet.
Utskottet föreslår att landskapslagarna antas med vissa mindre ändringar i
integrationslagen. Ändringarna är av närmast språklig eller teknisk natur.
Till betänkandet finns flera reservationer fogade som reservanterna själva
kommer att presentera och redogöra för.
Antalet invånare på Åland födda utanför Norden växer stadigt. Utskottet
ser denna utveckling som en stor rikedom för landskapet och konstaterar att
den invandrade befolkningen utgör ett viktigt tillskott för samhälls-, arbetsoch kulturlivet. Det därför synnerligen angeläget att samhällets system för integration av de inflyttade är välfungerande och att behövliga lagstiftningsinstrument är i skick.
Landskapsregeringen föreslår att rikets integrationslag ska tillämpas som
en blankettlag men har valt formen av en fulltextlag för att göra landskapslagstiftningen mer informativ.
Utskottet anser att det är till fördel att lagen är en fulltextlag men konstaterar samtidigt att lagarna bildar en komplicerad helhet med korshänvisningar. Detta ställer enligt utskottets mening krav på att den information som
landskapsregeringen avser utarbeta i form av en broschyr som ska komplettera integrationslagen är lättförståelig. I fråga om några enstaka paragrafer
föreslår utskottet dock några mindre språkliga ändringar för att göra lagen
mer lättförståelig men syftet är inte att göra några förändringar av det sakliga
innehållet.
I landskapslagens detaljmotiveringar hänvisas till detaljmotiveringarna för
motsvarande paragrafer i rikslagen. Enligt utskottets mening innebär detta
val av det som kan kallas blankettmotiveringar en fördel i och med att det står
klart att den praxis som utvecklas i riket med anledning av rikslagen även ska
bli gällande i landskapet. Samtidigt konstaterar utskottet dock att det är stor
nackdel att man vid tillämpningen av landskapslagen måste ha tillgång till
förarbetena till rikslagen.
Integrationslagen gäller för alla som flyttar in i landskapet utom för finska
medborgare. De åtgärder som nämns i lagen är behovsrelaterade vilket betyder att lagen i praktiken endast i undantagsfall tillämpas på t.ex. nordiska
medborgare.
Landskapsregeringen ser över hur man kan förbättra möjligheterna för
finskspråkiga finländare att integreras i samhället även om de inte omfattas
av lagen. Det handlar om finskspråkiga finländares rätt och möjlighet att lära
sig svenska.
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Integrationsarbetet och integrationslagen berör även barn och unga och
särskild uppmärksamhet ska fästas vid barnets bästa och vid barnets utveckling.
Enligt vad utskottet fått erfara är den bästa åldern för barn och ungdomar
att byta språk åtta till elva år. Då har man hunnit lära sig läsa på sitt modersmål, vilket underlättar mycket när man ska lära sig ett andra språk. Det
bör landskapsregeringen ha i åtanke när man överväger medelsfördelningen i
fråga om integration av barn och unga.
Landskapet har betydligt generösare medel för integration i grundskolan
än för barnomsorgen.
Det tar mellan fem och åtta år att nå den språkliga abstraktionsnivå som
behövs för att eleven ska kunna tillgodogöra sig högstadieutbildning. När
man är i förskoleåldern ska man både lära sig läsa och ett nytt språk samtidigt. Språkundervisningen är mycket viktig så att barnen inte riskerar att bli
halvspråkiga och därmed löper risk att bli marginaliserade.
Det är också viktigt att man inte placerar integrationsungdomar i separata
skolklasser eftersom integrationen då motverkas liksom det är angeläget att
invandrarbarnen inte hänförs till kategorin barn med särskilda behov eftersom utgångspunkterna är så varierande. Här finns utrymme för en förbättring när det gäller gymnasialstadiet.
Det är också viktigt att vara uppmärksam så att alla familjer med läropliktiga barn och ungdomar får upplysningar om både rätten till skolgång och
plikten till lärande.
Enligt vad utskottet fått erfara har det blivit svårare för barn som inte har
svenska som modersmål och som inte har haft en anpassad läroplan i grundskolan, att komma in på gymnasiet. Det har också visat sig att många av de
barn som får tillträde till gymnasieskolorna får svårigheter eftersom det i
gymnasieskolorna saknas ett skyddsnät motsvarande det som finns i grundskolan. Det är också viktigt med nätverken utanför skolan så att invandrarbarn integreras i olika fritidsverksamheter. Där spelar den tredje sektorn en
mycket och avgörande roll.
Kommunerna har en viktig roll i fråga om integration av barn och unga
både när det handlar om de läropliktiga ungdomarna och de ungdomar som
inte längre är läropliktiga. Man bör vara speciellt vaksam i fråga om äldre
ungdomar som har passerat läropliktsåldern men som inte till fullo innehar
de kunskaper som en genomgången grundskola ger.
I Sverige förs en diskussion om en förlängning av skolpliktsåldern för
dessa barn och landskapsregeringen bör följa utvecklingen på området. Vi
har ingen skolplikt, vi har läroplikt men det kan vara nyttigt att dra erfarenheter från Sverige också.
Talman! Den första åtgärd som vidtas i fråga om invandrare i behov av integration är en inledande kartläggning. Vid kartläggningen görs en preliminär bedömning av invandrarens förutsättningar för sysselsättning, studier
och annan integration samt av behoven av språkutbildning och andra integrationsfrämjande åtgärder och tjänster. När det gäller arbetssökande uppgörs
den inledande kartläggningen av AMS medan kommunen ansvarar för övriga
invandrare. Den inledande kartläggningen ligger till grund för bedömningen
av om det föreligger behov av en integrationsplan. Rätten till en integrationsplan tillhör de större nyheterna i integrationslagen.
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Erfarenheterna från de personliga integrationsplanerna är goda i riket.
Samtidigt kan utskottet konstatera att landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet inte har ändrats. Enligt landskapsregeringens regeringsprogram ska landskapslagstiftningen förnyas så att sysselsättningsfrämjande
åtgärder integreras med övrig arbetsmarknadslagstiftning.
Enligt utskottets åsikt bör ändringen av den arbetsmarknadspolitiska och
sysselsättningsfrämjande lagstiftningen prioriteras så att även frivilliga studier kan ingå som en del av integrationsplanen. Problemet med att frivillig
undervisning inte räknas in är att många invandrare slutar sin SFI-utbildning
när de får ett jobb samtidigt som de inte lär sig tillräckligt bra svenska på
jobbet. Om man har ett arbete måste man själv betala för att gå på kurs i
svenska på kvällstid. Även det utmärkta integration.ax räknas i dagsläget som
frivillig utbildning.
Utskottet noterar att det i planen kan ingå startande av eget företag och
inte bara anställning. AMS bör här söka samarbete med bl.a. Ålands näringsliv.
Utskottet vill fästa uppmärksamhet vid att jämställdhetsfrågor är särskilt
viktiga i integrationssammanhang. Många kvinnor som inte är arbetssökande
kan hamna i en gråzon eftersom de inte faller under AMS ansvar samtidigt
som de inte heller med nödvändighet är föremål för kommunernas integrationsåtgärder. Utskottet anser att man bör vara vaksam på att vissa inflyttade
kvinnor riskerar att isoleras i hemmet samtidigt som många ekonomiska stöd
och även pensionen baseras på vad man tjänat under livstiden. Även frågan
om kroppslig integritet och våld inom familjen är viktig i samband med integrationsarbetet.
Integrationsplanerna kan enligt vad utskottet fått erfara främja jämställdheten men detta förutsätter att de som gör upp planerna har goda kunskaper.
Landskapsregeringen ska utarbeta ett fyraårigt ramprogram för främjande
av integrationen. Utskottet finner att samordningen är mycket viktig inte
minst med tanke på att integrationsarbetet kräver särskild kompetens hos
många yrkesgrupper i form av kulturkompetens och kunskaper om bl.a. religioner. Många av de företeelser som finns i vårt samhälle är långt ifrån självklara för personer som flyttar in från andra länder och kulturer. Programmet
bör ges prioritet och att landskapsregeringen bör följa upp att ansvarsfördelningen fungerar. Detta gäller ansvarsfördelningen både inom landskapsregeringen och mellan AMS och kommunerna.
Talman! Kommunernas uppgifter: I lagen finns ett kapitel om integrationsfrämjande på lokal nivå. I lagen åläggs kommunerna i egenskap av ansvarigt organ för utvecklande av integrationen ett antal uppgifter. Kommunerna
ska också se till att de kommunala tjänsterna lämpar sig för invandrare och
de ska utveckla den egna personalens kompetens ifråga om integration.
Kommunerna ska uppgöra ett program för integrationsfrämjande. Programmet ska godkännas i respektive kommuns fullmäktige och ses över vart
fjärde år. I lagen finns en lista över vad som kan ingå i kommunernas program för integrationsfrämjande. Utskottet, som konstaterar att det endast är
fråga om en lista över vad programmet kan innehålla, har övervägt om det
vore ändamålsenligt att i lagen inta ett antal obligatoriska punkter, men utskottet har avstått.
Landskapsregeringen bör följa utvecklingen av kommunernas planer och
vid behov inkomma med förslag till en ändring av lagen.
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Eftersom kommunernas program för integrationsfrämjande bör vara relativt omfattande och kräver specialkunskap bör programmen tas fram i samarbete mellan kommunerna. Det är utskottets åsikt. Även här har utskottet
övervägt en förändring där landskapsregeringen skulle ges ett samordningsansvar men har valt att inte föreslå någon ändring av lagtexten utan utgår
från att landskapsregeringen vid behov bistår kommunerna.
Utskottet vill i sammanhanget även betona kommunernas ansvar för utbildningen av vuxna. En förutsättning för en lämplig utbildning är en validering av den invandrares behörighet så att utbildningen kan ges på rätt nivå.
Här kan det också vara aktuellt med grundskoleutbildning, vilket ställer särskilda krav på kommunerna. Validering är, enligt utskottets mening, ett synnerligen viktigt instrument för att undvika en situation där de invandrades
kompetens och behörighet inte tillfullo tas tillvara.
Slutligen, herr talman, några ord om en flyktingpolicy. Utskottet konstaterar att lagstiftningen om flyktingar hör till rikets behörighet men vill betona
att detta inte förhindrar landskapsregeringen att i samarbete med kommunerna utarbeta en flyktingpolicy. I policyn kan det exempelvis ingå planer på i
vilken utsträckning flyktingar ska tas emot och vilket stöd landskapsregeringen kan erbjuda till de mottagande kommunerna. Tack.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Tack, talman! Jag vill tacka utskottets ordförande ltl Katrin Sjögren för
ett bra arbete med den här lagstiftningen. Det känns tryggt och bra att
utskottet har satt sig in i de här frågorna ordentligt. Det är jättebra.
Jag delar åsikten om att det är problematiskt att ha den här typen av
lagteknik. Har man nu har gått in för blankettlagstiftning så följer det en
viss modell och den kan man ha inte någon slags kontraminasammanblandning av, utan man följer den tekniken man har gått in för, även om
det kanske skulle anses vara mycket mera lättfattligt att göra det på ett
annat sätt och blanda ihop det, men det kan man inte göra rent lagtekniskt.
Finska medborgare är inte föremål för en integrationsplan, men däremot en sysselsättningsplan om man är arbetslös. Det finns inte några
hinder för att finska medborgare deltar i SFI-kurser eller andra kurser
för att lära sig svenska.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Nu tangerade den här repliken lite min reservation om lagstiftningstekniken. Väljer man en fulltextlag så kan man ändå ha ett ”skelett” med detaljmotiveringarna och anpassa dem till åländska förhållanden, såsom vi gjorde med ÅHS-lagen.
När det gäller finskspråkiga medborgare från riket så kan man också
konstatera att riket är tvåspråkigt och Åland är enspråkigt svenskt. Det
skulle ha funnits utrymme att göra starkare skrivningar och lyft fram de
finskspråkigas rätt att delta i svenska kurser.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Jag vet inte hur man skulle ha lyft fram detta i en integrationslag? Det är
ett materiellt område som egentligen inte hör ihop med integrationslagen eftersom finska medborgare inte rörs av integrationslagen. Även om
jag kan tänka mig att vissa här i salen tycker att finska medborgare
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också skulle kunna hänföras till en integrationslag, att vi är så pass
självständiga, men så är inte fallet ännu i alla fall. Det hör inte hemma i
den här lagen.
När det gäller flyktingpolicyn så hade jag för avsikt att ta upp den frågan med inrikesminister Päivi Räsänens besök som var inplanerat igår,
men hon fick dock förhinder. Hon måste vara kvar i riksdagen och delta
i debatten om våldsdåden som har förekommit bl.a. i Hyvinge. Men vi
har den här frågan under lupp och vi kommer att arbeta framåt med frågan.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Trots det finns det ingenting som hindrar att Åland skulle ha en
egen flyktingpolicy. Jag är helt övertygad om att man från rikets sida
skulle ta emot det budskapet med glädje om Åland fortsätter att ta emot
flyktingar och tar sitt internationella ansvar.
När vi har diskuterat de finskspråkiga inflyttades rättigheter att lära
sig svenska så har jag i utskottet upplevt mycket konstruktiva diskussioner. Man har inte velat särskilja någon. Här finns det faktiskt utrymme
för självstyrelsepolitik. Riket är tvåspråkigt och Åland är enspråkigt
svenskt. Vi vill betona rätten och möjligheten för inflyttade från riket att
ha samma rätt att lära sig svenska.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson

Tack, herr talman! Det har varit givande att få sätta sig in i det här lagförslaget ordentligt tillsammans med utskottet. Det har dykt upp många intressanta infallsvinklar på vägen.
Enligt min åsikt är det här lagförslaget tafatt och innehåller inte de åtgärder som det åländska samhället verkligen skulle behöva för bästa möjliga integration för våra inflyttade. Jag söker efter en integration med den inflyttade
i fokus, vilket har varit min utgångspunkt från början till slut under behandlingen av den här lagen.
Lagförslaget är i praktiken en avskrift av den integrationslag som man tilllämpar i riket och den fungerar förmodligen där, enligt de erfarenheter som
vi har i utskottsbehandlingen. Men, lagen är anpassad efter rikets förhållanden med större och längre avstånd mellan kommuner. Lagen har inte samma
fokus på inflyttning som vi har på Åland. Det perspektivet saknar jag. Det är
den utgångspunkt som vi borde ha när vi stiftar en integrationslag.
På basen av höranden i utskottet framkommer det tydligt att de viktigaste
konkreta åtgärderna saknas i det här lagförslaget. Många välkomnar lagen,
man anser att det är bra med en integrationslag, men sedan kommer det alltid ett ”men”. Det skulle vara bra om man kunde göra det här och det ena och
det andra. Jag återkommer och listar några sådana saker.
Den integrationsplan som det nya lagförslaget möjliggör för en arbetssökande inflyttare innehåller ingen relevant skillnad mot den sysselsättningsplan som man idag kan få. Man kan t.ex. inte räkna frivilliga studier, som det
framgångsrika integrationsprojektet integration.ax är, som grund för sysselsättningsstöd.
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När man läser i lagförslaget så är det sysselsättningsstöd eller utkomststöd
som kan utgöra det som kallas integrationsstöd i lagen. Det är bara de två alternativ som finns. Ska man då gå på kursen integration.ax och få ett sysselsättningsstöd så måste vi ändra lagstiftningen vad gäller sysselsättningsstödet
och det gör vi inte i samband med den här lagen, vilket jag tycker är ytterst
beklagligt. Det innebär inte någon skillnad för personen som går på integration.ax idag och imorgon efter att lagen träder ikraft. Det är kanske ett litet invecklat resonemang men jag hoppas att det framkommer vad jag vill säga.
Någon förbättring av de inflyttades möjligheter till validering av utländska
betyg, meriter och examina innebär lagförslaget heller inte. Man nämner det i
förbifarten men det finns inte några konkreta åtgärder som skulle medföra
det.
Regeringen skriver också i sitt regeringsprogram att man eftersträvar
större flexibilitet i svenskundervisningen för inflyttade. Men lagförslaget innehåller heller inte några sådana ambitioner.
Finansieringen tar man också på en höft när man lägger fram det här förslaget. Man vill ju att lagstiftningen ska vara densamma som i riket men tydligen inte på den här punkten. Man lägger ett stort ansvar på kommunerna
för att se till att integrationen fungerar, men man har tagit bort den del som
man har i rikets lagstiftning där kommunerna ges kompensation för det merarbete som uppstår på grund av de åtaganden som kommunerna har i den
här lagen. I riket får man t.ex. 700 euro per skriven integrationsplan. Man
kan få ersättning för att anlita tolkningshjälp osv. Det här är alltså inte möjligt på Åland om vi antar den här lagen.
Tredje sektorns viktiga roll i integrationsarbete nämns. Det finns heller
inte några konkretiserade åtgärder eller skrivningar om det. Det är bara en
uppmaning att man ska beakta tredje sektorns roll. Integrationslagen ger heller inte landskapsregeringen något koordinerande ansvar att bistå kommunerna då de kommunala integrationsprogrammen ska utformas. Varje kommun ska skriva sitt eget integrationsprogram och lägga tid och energi på det,
vilket kommunerna kraftigt har reagerat emot. Det här är ytterligare ett program i raden som kommunerna nu tvingas skriva. Under utskottsbehandlingen har jag föreslagit att detta skulle strykas.
Med anledning av det så kan jag inte känna mig nöjd med integrationslagen. Jag och vi i Ålands Framtid har högre ambitioner vad gäller integrationen på Åland. Vi vill att regeringen tar det här till sig och sätter sig ner och
funderar på vad som är relevant för Åland, vad vi kan göra för att skapa den
bästa möjliga integrationen på Åland och inte ta den mall som man använder
i riket.
Jag kommer att föreslå att lagtinget förkastar lagförslaget i enlighet med
min reservation. Tack, herr talman.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Det sades i salen att det här var ett mycket bra anförande. Visst var det ganska bra, men jag vet inte om det var sakligt. Vi
har lite olika åsikter om det här och det har jag full respekt för ltl Jonsson.
Jag förstår inte när ltl Jonsson säger att lagen är tafatt och ltl Jonsson
vill se invandrarna mer i fokus. Ltl Jonsson skulle sedan återkomma
mera i anförandet. Jag väntade på var i hans anförande som han skulle
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talade om invandrarna i fokus. Jag hörde enbart hänvisningar till andra
lagar. När det gäller sysselsättningslagen och ändringarna där så måste
man se på helheten, vilket också kom fram i hörandet. Man kan inte
bara ta detaljer utan man måste se på hela lagen i så fall. Fortsättningsvis är det här är en lag som bereddes av den förra regeringen och därför
kommer lagen så snabbt.
Ltl Axel Jonsson, replik

Vi i Ålands Framtid är av den åsikten att man inte ska hetsa fram lagar
utan man ska fundera igenom vad de innebär före man lägger fram dem.
Att sysselsättningsstödet finns i en annan lag idag har jag inte något
problem med. Men jag har problem med att man inte lägger fram det i
samband med det här lagförslaget. Varför vill man inte göra det? Varför
kunde man inte ha satt sig ner och fundera på vilka Ålands förutsättningar är? Vad behöver vi göra för att få integrationen att fungera? Anser man att sysselsättningsstödet och frivilliga studier är en sådan sak så
borde man ju ta tag i det, åtminstone borde man ha en åsikt i frågan. Det
är de här konkreta förslagen som jag saknar. Jag ser inte hur integrationen, med inflyttaren i fokus, blir särskilt mycket bättre av den här lagen. Det är det som jag ställer mig kritisk mot.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Det var synd att inte ltl Jonsson kunde presentera
något som verkligen sätter invandraren i fokus, förutom att hänvisa till
andra lagar.
Det känns som om det här mest är oppositionspolitik. Man pratar om
att hetsa fram lagen. Det här är ju inte någon lag som är fram hetsad.
Däremot har lagen kommit från den förra regeringen till den nuvarande.
Ibland vill ltl Jonsson ha allt från rikslagen, han vill att vi ska ersätta
kommunerna precis som man gör i riket för där är det stora kommuner
och där får de ersättning per integrationsplan. Ibland känns det som att
vad vi än gör så är Ålands Framtid inte nöjda och vad man än säger har
Ålands Framtid helt andra åsikter.
De ändringar som vi gör för att anpassa till åländska förhållanden är
tydligen inte heller bra.
Ltl Axel Jonsson, replik

Om lagstiftningen är fram hetsad eller inte så det var ju trots allt ltl
Winés resonemang att man måste lägga fram den här lagen för att den
förra regeringen har arbetat med förslaget. Den logiken förstår i alla fall
inte jag. Det finns inte något tvång att göra på det sättet. Regeringen får
lägga vilka lagar man vill och i vilken utformning man vill, den friheten
har man.
Vad gäller ersättningen så har Ålands Framtids linje hela tiden varit
att kommunerna inte ska belastas av integrationsarbetet. Åland har
korta avstånd. Vi har definitivt möjlighet att skapa en punkt som de inflyttade kan vända sig till i integrationssammanhang, att man har ett
kontaktcenter. Då skulle inte heller landskapsregeringen behöva kompensera kommunerna i samma utsträckning. Vi skulle kunna ordna det
på ett centraliserat sätt så att det blir enkelt med inflyttaren i fokus. Det
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har varit vår linje hela tiden. Det förklarar också varför vi är kritiska till
ersättningsfrågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Några ord om reservationerna som vi också ämnar föra till omröstning.
Lagens syfte och tillämpning definieras i första och andra paragrafen. Lagen vänder sig i huvudsak till personer med annat modersmål än svenska
men lagarna och motiveringarna kan vara komplicerade att förstå. Korshänvisningarna gör det ytterligare komplicerat.
I framställningen hänvisar detaljmotiveringarna i rikslagen och detaljmotiveringarna stämmer inte till alla delar ens överens med de faktiska förhållandena som vi har på Åland. Man hänvisar till att man tidigare har haft en
integrationslag. Man hänvisar till att det redan existerar ett samordningsarbete mellan kommunerna.
Detta medför en svåröverskådlig lagstiftningsteknik som bör undvikas i
allmänhet och i en integrationslag i synnerhet.
Därför föreslår vi att lagtinget ger landskapsregeringen i uppdrag att i tilllägg till den planerade broschyren riktad till invandrare, utarbeta tillämpningsanvisningar för de myndigheter som ska verkställa lagen enligt åländska
förhållanden.
Jag vill också hålla med ltl Axel Jonsson om att kommunerna i sitt remissutlåtande har agerat och med bestämdhet sagt att man vill ha ersättning. Det
skiljer sig nu vad kommunerna får för ersättningar i riket och vad man har för
möjlighet i de åländska kommunerna att få ersättning. Arbetet för kommunerna blir större. Det är ett viktigt arbete, men det krävs en gedigen arbetsinsats från kommunernas sida om det ska bli riktigt bra.
Jag har dessutom skrivit en reservation som handlar om innehållet i kommunernas program för integrationsfrämjande. Det blir en materiell ändring i
27 § där man räknar upp vad de integrationsfrämjande programmen kan innehålla.
Utskottet har konstaterat att integrationslagen är tillämplig på barn och
unga och att särskild uppmärksamhet ska fästas vid barnets bästa, helt i enlighet med barnkonventionen samt att integrationsarbetet är särskilt viktigt i
fråga om barn och unga. Följdriktigt föreslås därför att barns och ungas integration ska ägnas särskild uppmärksamhet.
Från liberalernas sida anser vi att kommunernas program för integrationsfrämjande ska vara obligatorisk beträffande barn och unga.
Det är mycket viktigt att barn och unga har möjlighet att få en bra integration. Det är mycket viktigt att barn och unga inte riskerar att bli halvspråkiga.
Det är mycket viktigt att barn och unga inte marginaliseras på grund av dålig
integration eller dålig språkundervisning.
Därför föreslår jag att kommunernas program för integrationsfrämjande
ska innehålla en plan för hur barns och unga personers integration ska främjas och att deras sociala identitet ska stärkas. Tack.
Talmannen
Talmannen noterar aviseringen om förslag till ändrad 27 § i lagförslag nr 1.
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Ltl Göte Winé

Tack, herr talman! Det har varit ett intressant och lärorikt arbete att i utskottet få jobba med integrationslagen. Det är viktigt att man underlättar för alla
inflyttade att de integreras i vårt samhälle, oberoende var man kommer ifrån.
Utskottsmedlemmen ltl Axel Jonsson vill att lagen ska förkastas för att
man inte har den anpassad till åländska förhållanden. Jag ska inte orda så
mycket om reservationen men det står i reservationen ”att lagen förvånansvärt nog tar sikte på att underlätta för de tjänstemän som ska arbeta med
lagen” och att inte individen är i fokus.
Som jag ser det så är det viktigt att tjänstemännen får en lag där de vet att
rättssäkerheten går före prestige.
Nu har vi här en fulltextlag som är rättssäker för de inflyttade. Vi bör ha
fokus på att den inflyttade får en rättvis bedömning och hjälp enligt dennes
behov. Jag tror att våra inflyttade får den hjälp de behöver med råge, för vi
har bra med resurser för vårt lilla åländska samhälle.
Kanske lagen inte är optimal för våra åländska kommuner, men ska man
göra en lag för att anpassa en kommun på 1000 invånare? Här måste vi väl
jobba för att vi framtiden ska ha större kommuner eller ha en större förvaltning som jobbar med det och då kan vi erbjuda ännu mer från kommunerna.
För visst blir jag här fundersam på partiet Ålands Framtid som ena stunden säger att landskapsmyndigheten bara växer och växer och sedan förslår
att kommunerna inte ska ha ansvaret för integrationen att landskapet ska ha
hela den verksamheten. Vi bör nu åtskilja landskapets och kommunernas
skyldigheter enligt mig.
Sedan tror jag inte, genom att vi nu tar den här lagen, att kommunerna och
AMS kommer att bli överbelastade med kartläggningar och integrationsplaner. Snarare tvärtom, det finns en risk att de mindre kommunerna får för få
inflyttare, så att det därför blir arbetsdrygt med att fundera vad som ska vara
med i dessa planer.
I onsdags fick vi höra av liberalerna att om sätter man in pengar om samarbete så då ordnar sig samarbete och de ekonomiska vinsterna blir stora. Så
här har vi ett område som vi nu kan samarbeta inom.
Som jag ser det så tycker jag att kommunerna i första hand gör en kartläggning. Sedan kan man se på vilka tjänster man kan göra när det ska göras
en integrationsplan. Här skulle man från kommunernas sida kunna köpa
tjänster från projekt som t.ex. integration.ax eller titta på någon i tredje sektorn som skulle kunna göra det här. För här skulle man kunna se helheten
och samtidigt lära sig de inflyttades religion och kultur så att man får en
större professionalitet än att vi bygger upp flera olika som ska jobba med
dessa. Vi får inte glömma bort hur viktigt det är för oss att ha respekt även för
de inflyttades kultur och en ökad kunskap ger större förståelse.
Nu har vi lagen om integration snart tagen och sedan kan man jobba vidare. Och visst finns det ännu områden för landskapsregeringen att ta tag i.
Ett av dessa är sysselsättningsfrämjande åtgärder och att man uppdaterar
just den lagen. Det är viktigt, men det kommer också och det får vi vänta på.
Jag tror inte att det tar så länge innan vi har sysselsättningsfrämjande åtgärder med.
När ordförande Sjögren presenterade utskottets betänkande så nämnde
ordförande att korshänvisningarna försvårar broschyren. Jag vet inte om det
var det som ltl Sjögren menade? Utskottets uppfattning är att det mera för791

svårar för tjänstemännen som jobbar med lagen. Broschyren ska väl ändå göras mera lättarbetad och lättförståelig.
I en replik nämndes att man i utskottet har tittat på en starkare skrivning
om att eventuellt integrera de finskspråkiga. Jag har inte uppfattat att vi har
pratat om en starkare skrivning där. Däremot kände vi att man behöver se
hur man integrerar de finskspråkiga. Det är en utmaning. Vem kan hjälpa till
där? Det är inte landskapsregeringen eller kommunerna som hela tiden
måste ta initiativ. Initiativet kan också komma från föreningar. Här har man
en utmaning och se hur man kan främja en inflyttning av dessa.
Jag vill till slut hålla med ordförande Sjögren om studierna. Det är viktigt
att man ser utbildningsmöjligheter för dessa. Det finns en utmaning för utbildningssektorn att titta på resurserna inom gymnasialskolorna så att det
finns tillräckligt med hjälp för de inflyttade. Det kan vara tufft att komma
från en annan kultur, man har fått en utbildning enligt anpassad läroplan och
sedan ska man sätta sig in i gymnasialutbildningen. Här bör vi alla tillsammans hjälpas åt för att alla ska kunna känna sig välkomna. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag har ett förtydligande, jag läste skrivningar direkt ur betänkande: ”Utskottet anser att det är till fördel att lagen är en fulltextlag
men konstaterar samtidigt att lagarna bildar en komplicerad helhet
med korshänvisningar. Detta ställer enligt utskottets mening krav på
att den information som landskapsregeringen avser utarbeta i form av
en broschyr som ska komplettera integrationslagen är lättförståelig”.
Det var direkt ur betänkandet.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Det missade jag. Korshänvisningarna kommer ju inte
att finnas med i broschyren. Det var en liten miss då enligt min uppfattning, men det är inte någon större sak.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Korshänvisningarna finns ju förstås inte med i broschyren.
Men precis som ltl Winé själv påtalade är korshänvisningarna besvärliga
för myndigheterna och speciellt för kommunerna, som nu åläggs en hel
del uppgifter, t.ex. integrationsplaner för minderåriga och för familjer.
Korshänvisningarna försvårar för kommunerna att fullfölja sitt uppdrag.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! När man gör integrationsplaner för minderåriga så
tror jag inte att korshänvisningarna blir så problematiska. Det är egentligen ett arbete som har funnits sedan tidigare. Man har jobbat med hur
man ska integrera barnen som flyttar till vår kommun och man har jobbat med hur man ska integrera barnen i skolan och i föreningslivet. Jag
tror att det redan fungerar. Det kan bli svårare inom något annat område som jag inte kommer på just nu. Jag tror inte att det kommer att bli
så mycket svårare för kommunerna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Ibland står ltl Winé på den ena foten och ibland på den andra
när det gäller kommunerna och vad vi ska lägga på dem. Häromdagen
stod han här och grät över att kommunerna skulle belastas med sjukkostnadsavdrag. Idag står han och säger att kommunerna visst kan bära
att få nya uppgifter på sig. Det vänder lite hit och dit.
Vi har också gått in för att det är kommunerna som ska ansvara för
det här, men oberoende av det så är det här verkligen uppgifter som
borde samordnas och göras gemensamt inom hela landskapet. Det finns
en stor risk att de små kommunerna kommer att få stora problem. De
ska göra program, planer och också sköta allt det som större kommunerna ska göra. Det är också en risk att den enskilda personen kommer i
kläm och att integriteten också blir lidande i en mindre kommun.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Det är bra att vtm Eriksson informerar mig att jag sitter här och gråter. Jag kommer inte ihåg det själv. Men om jag nu grät
över att kommunerna får mer på sig så tror inte att det var orsaken. Jag
var mer olycklig, ett bättre valt ord, över de kostnader som liberalerna
ville föra på kommunerna, inte arbetet. Det som vi pratade om där
gällde inte arbetet, och det tror jag inte är så mycket. Däremot gällde det
kostnaderna.
Apropå ena foten och andra foten så har jag inte så ofta velat ta bort
verksamheter från kommunerna, för jag anser att det bara blir skal av
kommunerna kvar. Det var mera liberalernas åsikt.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Arbete kostar också i form av kostnader för resurser. Det är någon som ska sköta arbetet och det kostar. Det är viktigt i den här verksamheten att vi för hela Åland får ett heltäckande helhetssystem som är
oberoende av olika kommungränser. Jag tror att den här verksamheten
skulle vinna på att man har en gemensam organisation som sköter det.
Sedan kan jag hålla med ltl Winé om att det ska skötas på kommunal
nivå, men det borde skötas gemensamt. Jag tror att man måste bygga
upp ett sådant system så att inte var och en kommun ska sköta det här i
detalj.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! I viss mån tror jag att vtm Eriksson och jag är överens,
att det ska vara på kommunal nivå, men att man sedan ska se vem som
gör arbetet.
Jag sade tidigare att jag anser att själva kartläggningen för en inflyttad i kommunen ska göras av kommunen. Men sedan efter det, när det
ska göras en integrationsplan, så kan man köpa tjänster t.ex. ifrån tredje
sektorn eller någon annan. Jag menar inte att landskapet ska göra det.
För att få en bra och rättssäker handling och service ska man få köpa
tjänsten av någon annan som också har större förståelse för kulturen
som de inflyttade kommer ifrån. Det här är en jätteviktig fråga. Man behöver visa respekt för de inflyttades kulturer och det kan ibland vara
svårt för vissa kommuner som har få inflyttade att ha den förståelsen.
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Därför behöver man se på hur man kan göra med integrationsplaner för
att få dem integrerade så bra som möjligt i vårt samhälle.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Wille Valve

Tack, fru talman! Jag noterar med viss förvåning att åhörarbänkarna är
tomma idag, med tanke på den omfattande mångformiga och mångtydiga
feedback som jag har fått från en viss underbildning varande förening under
detta ärendes behandling i lag- och kulturutskottet.
Lag- och kulturutskottets betänkande om landskapsregeringens lagförslag
om främjande av integration föreläggs lagtinget för första behandling. Detta
är inte en lag om invandring såsom har gjorts gällande i den offentliga debatten. Det är rikets behörighet. Lagens syfte är att stödja de inflyttades integration i det åländska samhället. Huvudredskapet för denna process är integrationsplaner som uppgörs av AMS och kommunerna.
Integrationslagen gäller, såsom nämnts, för alla medborgare som flyttar in
i landskapet utom för finska medborgare. I vårt betänkande understryker vi
att vissa grupper, t.ex. finskspråkiga finländare, som faller utanför lagens tilllämpningsområde kan ha behov av integrationsfrämjande åtgärder. Vi ber
därför landskapsregeringen att titta på hur man möjligen kunde stödja förutsättningarna för finskspråkiga finländare att integreras i samhället, trots att
de uttryckligen inte omfattas av lagen.
Fru talman! Lag- och kulturutskottet omfattar lagen med vissa ändringar
av språklig och teknisk natur. I remissdebattens gruppanförande efterlyste
jag tydligare bestämmelser för sekretess och tystnadsplikt, eftersom det idag
är tänkbart att andra än myndigheter har hand om integrationsfrämjande åtgärder t.ex. stiftelsen Ålands Fredsinstitut, bara för att nämna ett exempel.
Lag- och kulturutskottet har preciserat sekretessbestämmelsen i artikeln
33 sålunda att den som får kännedom om sekretessbelagd uppgift, med stöd
av artikel 33, har tystnadsplikt i fråga om uppgiften. Detta är bra.
Vi moderater stöder lagens politiska målsättning med snabbare integration
och snabbare övergång till arbetslivet, vilket borde spara in på utgifterna för
utkomststöd och på kostnaderna för socialvårdsservice.
Integrationslagen är en fulltextlag och adressaten är i första hand de myndigheter som idag arbetar med integration. Vår kansliminister kommer att
återkomma med ett integrationsprogram som kommer att vara vägledande
för myndigheterna.
Av denna orsak kan liberalernas och Ålands Framtids gemensamma reservation möjligen ses som att man slår in öppna dörrar.
Vad gäller liberalernas reservation om barns och ungas integration har utskottet hört hur integrationslagen fungerar i riket. Vi noterade t.ex. att en
kommun har gjort upp en integrationsplan och frivilligt inkluderat alla de
punkter som listas i föreslagna artikel 27. Som jag ser det finns inget specifikt
åländskt särdrag som skulle motivera att vi tvingar alla 16 kommuner, enskilt
eller tillsammans, att göra upp en kommunal integrationsplan för barn och
unga. Jag delar till den delen Ålands Framtids uppfattning i frågan.
Jag tror mera på det goda exemplets kraft, inte att tvinga kommunerna.
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Mot bakgrunden av detta är det också rimligt att lagen medger att flera
kommuner tillsammans kan göra upp en plan såsom efterlysts av vtm Eriksson.
Den mest ambitiösa reservationen kommer från Ålands Framtid som vill
förkasta hela lagen för att den inte ger konkreta verktyg för integration. Jag
håller inte med. Integrationsplanen och basinformationen om det åländska
samhället är väldigt konkreta verktyg för integration. Inte heller det här är en
avskrift av en rikslag. Det är en tydligt Ålandsanpassad version av integrationslagen där flera ovidkommande delar plockats bort och åländska delar
plockats in.
Fru talman! Den moderata lagtingsgruppen stöder lagen såsom den preciserats av lag- och kulturutskottet.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! När det gäller min reservation att barns och ungas integration
ska finnas i det integrationsfrämjande programmet så handlar det absolut inte om några åländska specifika särdrag. Det handlar om att lyfta
barn och ungas rättigheter. När man talar om barnets bästa så förpliktigar det också. Jag anser att det är av så viktig natur att barn och unga integreras. Vi som är vuxna har en skyldighet där. Det skulle vara ett minimum att de integrationsfrämjande programmen i kommunerna innehåller barns och ungas integration.
Wille Valve, replik

Jag tackar utskottsordförande Sjögren för det klargörandet. Jag delar
den politiska målsättningen, men jag anser att det politiska redskapet
som liberalerna har valt är något otympligt.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Det kan man väl tycka, det står ltl Wille Valve helt fritt. Men vi garanterar barnets bästa och ger en garant för att de integrationsfrämjande planerna ska innehålla delar som berör barn och unga, vilket inte majoriteten garanterar just nu. Det är fortfarande frivilligt, kommunerna kan.
Wille Valve, replik

Det som majoriteten gör i fråga om artikeln 27 är att man har konstaterat att den har fungerat bra i riket och varför skulle den inte fungerar
bra här då också? Vi har inte sett något som skulle tala emot det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag blev lite förvånad över ltl Valves uttalande när han säger att det här
är en egen åländsk lag och anpassad för de förhållanden som vi har här.
Det är bara att titta i detaljmotiveringarna så ser man att sida upp och
sida ner är kopior av rikslagen. Det är helt okej om rikslagen är bra. Jag
tror att ltl Valve och jag är överens om att i Finland har man ett helt annat fokus på integration än vad vi har här på Åland. Vi har en helt annan
öppenhet och en helt annan vilja att få det att fungera, hoppas jag åtminstone. Då borde man från första början ha funderat vad vi behöver i
det åländska samhället för att integrationen ska fungera så bra som möj-
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ligt. Tanken med ett kontaktcenter, som vi lanserade i remissen, är att
invandrarna skulle veta vart de ska vända sig för att få hjälp den hjälp de
behöver.
Ltl Valve sade också att basinformationen om det åländska samhället
framgår av lagen. Titta i detaljmotiveringarna, 7 § är en kopia av den
finska detaljmotiveringen.
Wille Valve, replik

Jag förutsätter att de detaljmotiveringarna som ltl Eriksson hänvisar till
handlar mycket om detaljmotiveringarna till propositionen. De tycker
jag att är rimliga för flera av de artiklarna handlar om hur myndigheterna är tänkta att fungera. Då har myndigheterna en enhetlig praxis att
falla tillbaka på när de beviljar stöd som är av samma karaktär och det
har uttryckligen efterfrågas av våra myndigheter.
Vad gäller kontaktcentret, som Ålands Framtids marknadsförde
mycket under valkampanjen, så har vi kunnat konstatera att den funktionen idag sköts av vissa av de myndigheter som finns underställda av
landskapet.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag har förstått, via hörsägen, att mycket av planerna och tankarna som
finns här jobbar man de facto med redan. Utgångspunkten, om man ska
lyckas få en så bra lagstiftning som är möjligt, är ju sätta sig ner och
funderar på vad vi behöver och hur ska vi få den bästa möjliga integrationen istället för att för att kopiera rikslagen. Det tycker jag att saknas.
När det sedan gäller 7 § så är rubriken basinformation om det
åländska samhället. Men ser man i detaljmotiveringen så pratas det om
vad som händer och sker i Finland och det är ju väldigt märkligt.
Wille Valve, replik

Det är nog inte titeln på artikel 27 i lagen. Men jag delar ltl Anders Erikssons uppfattning om att det finns saker som kan förbättras. Det arbetas med det. Jag uppskattar särskilt att kansliministern har framhållit
det integrationsfrämjande programmet som kommer att fylla den här
ramen, som vi har framför oss idag, med politiskt innehåll.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Carita Nylund

Tack, fru talman! Under försommaren har lag och kulturutskottet behandlat
förslaget till landskapslag om främjande av integration för Åland. Jag vill
precis som ltl Valve påpeka att det är en lag om främjande av integration och
inte någon lag om invandring.
Obunden samling stöder detta lagförslag och vill understryka vikten av att
den godkänns och tas i bruk.
I Finland trädde den nya integrationslagen i kraft i november 2011 och den
har stått modell för den åländska versionen.
Vi har under resans gång i utskottet kunnat konstatera att lagen är efterlängtad av många, inte minst de som jobbar med integration på det professionella och ideella planet. Och det är en viktig lag. Åland behöver växa, vi behöver nya ålänningar, vilket vi alla är överens om tror jag. Och vill vi att
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människor ska flytta hit, måste vi ge dem möjlighet att delta i det åländska
samhället på lika villkor.
En viktig del av lagen är den integrationsplan som var och en har rätt att
få. Det är en plan som ställer krav både på det åländska samhället och på dess
myndigheter, men även på den inflyttade ålänningen.
Fru talman! Vi ålänningar vet hur viktigt språket är när det gäller att ta del
av ett samhälle, tillgodogöra sig information och känna samhörighet med
omgivningen. Därför måste det vara en självklar rättighet att få lära sig
svenska när man flyttar till ett svensktalande samhälle. Vi har fått erfara att
SFI-kurserna är en väsentlig och viktig del av integrationsplanen. Språket är
nyckeln till en bra integration och en utmaning kan man konstatera är att försäkra att de nya ålänningar som redan har ett jobb när de flyttar hit, eller får
ett jobb snabbt, även de får ta del av SFI-kurser. I nuläget är man hänvisad
till att själv bekosta kurser på egen tid, vilket inte är en ultimat lösning.
Det är viktigt att sätta fokus på de inflyttade barnen och ungdomarna och
deras rättigheter, jag håller helt med ltl Sjögren där. Man kan konstatera att
när det gäller barn och unga finns en del specifika problemställningar.
När det gäller riktigt små barn, under skolåldern får man inte göra misstaget att tro att byte av miljö och språk går automatiskt bara för att man är liten. För en liten medborgare med en helt annan kulturell bakgrund än den
åländska kan upplevelsen av ett åländskt dagis och dess verksamhet redan
det vara en skrämmande och helt ny upplevelse.
När det gäller barn som uppnått skolåldern finns en speciell problematik
när det gäller att tillskansa sig ett främmande språk i tal och skrift, samtidigt
med det egna, eller till och med innan.
Det är synnerligen viktigt att skolorna får de resurser de behöver för att
bedriva en bra integration, för en dålig integration är lika med segregation.
Man måste ha resurser att ta hänsyn till det faktum att alla barn inte
kommer från ett likadant skolsystem som vårt. Skol- eller läroplikten ser
olika ut i olika länder och skolgångstiden varierar kraftigt. Många elever i
grundskolan kan av den anledningen, i kombination med språkproblemet,
behöva en anpassad läroplan, vilket i sin tur kan innebära problem att få plats
på gymnasialstadiets utbildningar. De som får en studieplats på gymnasialstadiet behöver ett nätverk motsvarande det i grundskolan, även här. Det här
har vi upplevt vara ett problem. Det här är en utmaning som utbildningsministern Ehn har att anta, nu är han inte här i salen, och den vill jag understryka vikten av att man tittar på de frågorna.
Fru talman! Det finns en grupp ungdomar som kan vara svåra att nå. När
läroplikten upphör vid 16 år finns hos oss en tradition av vidareutbildning
som är förhållandevis stor. Studier på åtminstone gymnasienivå är idag nästan ett krav för att kunna få jobb och försörja sig. Men i och med att läroplikten upphör finns en risk att nyinflyttade ungdomar mellan 16-18 år, speciellt,
faller mellan stolarna. Vår sociala servicestruktur och vårt sociala skyddsnät
är ingen självklarhet för alla inflyttade, och det är av stor vikt att denna grupp
unga ålänningar får tillgång till information om sina rättigheter och möjligheter. Här, bland annat, får de informationsfoldrar som är tänkta att tryckas
upp på olika språk, en viktig roll.
När det gäller kommunernas ansvar kan man konstatera att den grupp inflyttade ålänningar som inte är registrerade som arbetssökande hos AMS
kommer att så att säga hamna på kommunernas bord. Till denna grupp hör
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bl.a. barn och unga i dagis- och skolåldern, föräldralediga kvinnor män eller
kvinnor och män som lyfter hemvårdsstöd och pensionärer. Dessa grupper
har lika stor rätt till integrationsplan och tillhörighet som alla andra, och det
ankommer på kommunen att skapa de förutsättningarna. Man kan konstatera att det säkerligen kommer att kräva en kompetenshöjning hos personalen i vissa kommuner och här ser åtminstone jag att den kommande samhällsservicestrukturreformen är viktig och detta är en del man måste ta i beaktande i det arbetet. Samordning och samarbete mellan kommunerna kan vi
konstatera att kommer att bli viktigt när det gäller den här frågan.
När det gäller kvinnor eller män hemma på föräldraledigt eller med hemvårdsstöd måste man räkna med att det finns ett antal som blir hemma under
lång tid, och därmed utanför arbetsmarknaden och den naturliga integration
ett arbete innebär och den gruppen måste också försäkras en god integration.
Här har kommunen ett stort ansvar, men även den ideella verksamheten när
det gäller nätverk och fritidssysslor.
Utskottet har konstaterat att lagen i vissa fall är svår att läsa med många
korshänvisningar. Min uppfattning är ändå att den myndighet som kommer
att jobba mest med denna lag, AMS, upplevde sig ha en bra uppfattning om
och kunskap i dessa frågor och har kunskap om hur lagen ska tolkas. Problemet kan möjligtvis uppstå i de kommuner där antalet inflyttande är lågt och
man saknar den erfarenheten. Man kan igen konstatera att samordningen
kommer att bli viktig.
Fru talman! Att flytta är alltid en omvälvande process. Att flytta till annan
ort är det ännu mer och om man därtill lägger att den ort man flyttar till ligger i ett annat land, med en annan kultur och ett annat språk, inser man att
det inte är ”en promenad i parken” som uttrycket säger. Inte bara lämnar
man allt som är tryggt och känt, och alla trygga kända mänskor, utan man
möts av nya mänskor, ny kultur och ett nytt språk, nya lagar och därtill hörande skyldigheter och rättigheter.
Människan är en social varelse och känslan av tillhörighet, att få vara del
av en större helhet, är enligt mig en grundläggande mänsklig rättighet. Det
ankommer på oss som redan bor här att se till att de som kommer efter oss
får ta del av vårt ö-paradis på lika villkor. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det kom fram flera intressanta saker i det här anförande. Jag håller med
om mycket angående problematiken när läroplikten upphör. Det har jag
också tänkt på. När man pratar med barn till sådana familjer som har
flyttat hit så ser man det som att man blir fri när läroplikten upphör och
man kan äntligen göra vad man vill, medan när man pratar med
åländska ungdomar så inser de att nu börjar allvaret. Det ligger jätte
mycket i det.
Jag håller också med om att språket är nyckeln till en lyckad integration, vi är fullständigt eniga.
Det som jag är lite förvånad över är när ltl Nylund säger att det här är
en efterlängtad lag och att de som jobbar med det vill ha lagen. Jag vet
att det är så, det är detta som åderlåter hela självstyrelsen när man ifrån
tjänstemannaplan hela tiden vill ha det på exakt samma sätt som det är i
riket. Då behöver man inte tänka själv, då behöver man inte jobba så
hårt och då finns det alltid någon som man kan ringa och fråga. Det är
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viktigt att vi på politisk nivå kommer över det här och faktiskt kan titta
på vilka behov vi har i vårt samhälle och inte vad som är det lindrigaste
för tjänstemännen. Därför har det här projektet hamnat i diket.
Ltl Carita Nylund, replik

Om jag uppfattade ltl Eriksson rätt så vänder han sig emot att man vill
ha samma som i riket. Det kan jag förstå. Jag tycker inte att man alltid
bara ska kopiera allt automatiskt från riket. Men jag ser ingen anledning
till att den här lagen inte skulle fungera hos oss. De goda idéerna kan
man åtminstone ta.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag håller absolut med om det sistnämnda. Från Ålands Framtid är vi
inte emot bara för att det kommer från riket. Tittar vi sakligt på detta så
tycker jag att vi här på Åland har så oerhört olika fokus på integration
och invandring jämfört med riket. Bara det säger ju per automatik att
samma lagstiftning inte passar här.
Att det är en efterlängtad lag så har jag så många gånger sett att man
ifrån tjänstemannaplanet inom landskapsförvaltningen gärna vill ha det
på precis samma sätt, av de orsaker som jag angav tidigare. Ltl Nylund
säger att det här är en efterlängtad lag. Vilka nyheter tillför den här lagen, som inte redan finns idag, om lagen är så efterlängtad?
Ltl Carita Nylund, replik

Lagen tillför att t.ex. de som inte är registrerads hos AMS som arbetssökande får nu också rätt till en integrationsplan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Det har varit en intressant debatt i det här ärendet, både vid remissen och även nu när ärendet kommer från utskottet.
Man kan konstatera att den här lagen reglerar områden som idag sköts
oreglerade, och så vill ingen av oss ha det. Det gäller rättssäkerhet i service
som ges idag. Därför har vi skrivit en integrationslag som reglerar de områden som vi idag hanterar och som kräver lagstiftning. Det är ett begränsat
lagstiftningsområde.
Jag hör sedan i salen att det finns jättemånga andra goda ambitioner och
goda idéer. Men de områdena är inte ens föremål för lagstiftning. Det är sådant som man kan göra ändå utan att man har det reglerat i lag, t.ex. hur man
sköter språkundervisningen. Det visar på förmågan att öka flexibiliteten och
det är något som man inte behöver lagstifta om.
Utskottets minoritet har, utöver de områden som är föremål för lagstiftning, resonerat runt olika frågor. Det är bra att utskottet gör det och ger vägledning till landskapsregeringen om vilka frågor som är jätteviktiga att man
har levande också i den fortsatta processen. Det som jag tycker att är lite tokigt, för att inte säga rent ut felaktigt, är att man har försökt sätta detta inom
området för lagstiftning, för det hör inte hemma där. Jag ställer mig faktiskt
lite kritisk till att man inte har fört det resonemanget inom utskottet och att
tjänstemannen där kanske kunde ha resonerat om det här överhuvudtaget
ska lagstiftas om.
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Det är mycket det gäller, både administration, flexibilitet, struktur och
verkställighet. Det är saker som man ska göra i landskapsregeringen. Det här
är ramen, vad man sedan fyller ramen med är föremål för verkställighet.
Jag ska nämna några frågor som jag tycker att man lite har blandat ihop.
För det första när det gäller den stora frågan huruvida finska medborgare ska
vara föremål för en integrationslag så sväng på steken. Säg att ltl Axel Jonsson flyttar till Tammerfors, tror ni att han kommer att vara föremål för en integrationsplan? Jag tror nämligen inte det. När finsktalande Liisa Lehtinen
flyttar från Tammerfors till Åland så tror jag inte att hon kommer att vara föremål för en integrationsplan. Hon har inte den lagliga grunden och så ska
det vara. Att man sedan erbjuder svenska undervisningar från arbetsplatsen,
från medborgarinstitutet, från andra privata aktörer och från SFI, så det har
man full möjlighet att delta i. Om man är arbetslös har man dessutom möjlighet att få, i lag reglerad, sysselsättningsplan där även svenska för invandrare ingår.
Den här problematiken finns det lösningar på redan. Det är onödigt att
problematisera på nytt. Jag förstår att man är intresserad av att höra och se
hur det är löst. Det visar på att man har ambitioner inom det här området.
Men man måste också ta det till sig att det redan finns lösningar på området.
När det gäller flyktingpolicyn så har jag redan anfört i utskottet att vi arbetar med frågan att man direkt, utan en överenskommelseförordning precis
som alla andra kommuner i Finland, har möjlighet att diskutera flyktingfrågorna med NTM-centralen i Finland. Om någon enskild kommun på Åland,
Sottunga eller Mariehamn, är intresserad av att ta emot flyktingar så kan man
ta kontakt med NTM-centralen och där kan man också ordna det. Det ställer
vi oss superpositiva till ifrån landskapsregeringens sida. Men det är inte landskapsregeringens ansvar att göra det. Att vi sedan är positiva och hjälper till
med olika medel som står till buds är helt självfallet. Det ska inte gå över
landskapsregeringens budget, såsom det har gjort hittills. Vi har tagit upp
flera hundratals tusen euro, emedan det alltså har varit en kommunal angelägenhet. Jag hoppas att ni förstår det där. Man behöver kanske inte krångla till
det mera än nödvändigt.
Ltl Axel Jonsson tog också upp validering och större flexibilitet. Det tycker
jag att är en jättebra sak att man ska göra, men det är inte heller föremål för
lagstiftning. Det är något som man inom området absolut kan hantera på ett
annat sätt än vad man kanske gör idag, om man tycker att det sköts dåligt.
När det gäller summan 700 euro per plan, idag har vi ett annat förfaringssätt än vad man har på andra ställen där man betalar den här summan. Vi har
landskapsandelar. Om det blir en väldig anhopning av planer för någon
kommun så kommer det naturligtvis också att ligga till grund för den diskussionen som man har med respektive kommun när det gäller landskapsandelar.
En annan sak, som också kom upp här, är tredje sektorns roll. Jag förstod
inte riktigt den diskussion som ltl Jonsson förde. Borde det ha varit lagstiftat
om tredje sektorns roll, avseende integrationslagen? I det här sammanhanget
avser vi, när vi nämner tredje sektorn, att man utför ett verkligt viktigt arbete
för att knyta och skapa nätverk för människor som flyttar till Åland, att utöka
sina kontaktnät och skapa de här nätverken. Därför är den tredje sektorn
nämnd. Jag tror att vi är världsbäst på föreningsliv och det ska vi nämna. Det
är därför som vi också ger väldigt mycket medel ifrån landskapet för att också
kunna stimulera tredje sektorn.
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Jag tycker att det är bra att man har höga ambitioner, men man ska skilja
mellan vad som är område för lagstiftning och vad som inte är det.
Det är kanske för mycket att säga men jag tolkar det i alla fall så att det
allra mest skrämmande, när jag hör olika anföranden, är att det finns en
okunskap när det gäller blankettlagstiftning. Jag är den första att tycka att det
är dåligt med blankettlagstiftning. Men nu har vi valt den här vägen med
blankettlagstiftning. Då kommer jag till det, som reservanterna påstår, att detaljmotiveringarna bör vara annorlunda skrivna än vad de är idag. Detaljmotiveringarna borde ha åländskt ”stuk”, förstår jag på den reservationen som ni
har skrivit. Har man har en blankettlagstiftning då ska också detaljmotiveringarna vara enligt den propositionen. Man kan inte ha en blankettlag
där man har egna motiveringar.
Tänk er ett rättsfall i domstol, man utgår ifrån lagen, man tittar på detaljmotiveringarna och detaljmotiveringarna hänger inte ihop med lagens anda
och mening och text och formulering. Därför att den texten har man tagit från
ett annat sammanhang. Det går inte att lagstifta på det sättet. Det här är lagteknik. Jag hoppas att vi kan vara överens om att det bör vara så här.
Nu tittar jag på den lagkloke Gunnar Jansson. Jag hoppas verkligen att vi
är överens om det här, för så här har jag lärt mig om lagteknik och jag hoppas
att det fortfarande gäller. Man kan inte ha en detaljmotivering som är tagen
ur ett helt annat sammanhang än den lagtext som man har. Jag tycker att det
är bra att man har höga ambitioner.
Jag tycker, som sagt var, att det också finns lite missförstånd i reservationerna. Men ni har er fria rätt att reservera er. Jag vill också från min sida säga
vad jag anser om det här.
Det här är nu ett första försök. Visar det sig att den här integrationslagen
är väldigt svår att tillämpa så är jag ju förstås tvungen att komma med förbättringar inom det här området. Men det finns mycket arbete inom det här
området som görs och kan göras utan att det är reglerat i lag. Tack.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Ja, det var kritiska ord. Jag tänker återkomma i ett anförande för att hinna svara på alla de frågor som dök upp. Jag tänkte ta
upp en sak; detaljmotiveringarna. Känns det inte lite märkligt att vi kan
gå in och ändra i lagtexten men samtidigt, enligt minister Gun-Mari
Lindholm, inte kunna ändra i detaljmotiveringarna? Det finner jag fullständigt ologiskt. Hur förklarar ministern det?
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Det finns ändå en ram som tillhör blankettlagen och då måste detaljmotiveringarna vara de samma.
Jag hoppas att man inte tar det här som kritik. Jag försöker vara så
tydlig som är möjligt, om det är att vara kritisk så är det nog upp till den
som lyssnar. Det är inte min avsikt att vara kritisk, utan jag försöker förtydliga hur vi har sett på saken.
Ltl Axel Jonsson, replik

Absolut, jag tackar för det. Det som jag tycker är märkligt i sammanhanget är att det här är ingen blankettlag, det är en fulltextlag och därför
har man valt att gå in och ändra i paragraferna. Ska man då inte kunna
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motivera i detaljmotiveringarna varför man har gjort de ändringarna?
Det känns ju helt galet ur mitt synsätt.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Blankettlagen är ändå grunden till fulltextlagen. Jag hoppas att vi ska
komma ifrån den här problematiken. Jag är den första att tycka det, eftersom vi nu strävar till att få en ramlag. Då ska vi väl förmodligen också
komma ifrån den här problematiken där vi idag redan har blankettlagar
som i sig sedan är väldigt mycket sammanflätade med kommande lagar,
parallella lagar till den och lagar som går in i varandra och som gör det
problematiskt om vi har ett helt annat system mitt i allt.
Jag ser fram emot att vi får möjlighet att börja på ny kula, egna ben
och fötter.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Också jag gör samma reflektioner. Det här är ju ingen blankettlag, det är en fulltextlag och det ger alla möjligheter att anpassa detaljmotiveringarna efter åländska förhållanden. Jag förstår inte den diskussionen. Det skulle ha varit fullt möjligt att göra egna åländska detaljmotiveringar som skulle ha vilat på basen av blankettlagstiftningen,
där rättsäkerheten skulle ha varit inbakad men anpassad efter åländska
förhållanden.
När det gäller flyktingpolicyn så handlar det inte om att det skulle stå
något i någon lag. Det handlar om en policy som landskapsregeringen
borde ta. Tror minister Lindholm att kommunerna, om de inte får ett
enda nickel från landskapet, själva ska väcka initiativ om att ta emot
flyktingar? Tror ministern att det är realistiskt? Tankegången bakom att
landskapsregeringen ska ha en flyktingpolicy är ju för att göra det gemensamt med kommunerna och ha en målsättning t.ex. på hur många
flyktingar man ska ta emot inom en tioårsperiod.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! I samband med att man antar integrationslagen så säger man
också att det ska finnas ett integrationsprogram. Jag har utgått ifrån att
den här lagen kommer att gå igenom och därför har vi också påbörjat
skrivandet av integrationsprogrammet. Där kommer det också att finnas
ett kapitel om flyktingpolicyn inom landskapet.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är jättebra, alldeles utmärkt. Men i remissdebatten om
landskapsregeringens framställning så säger man rätt och slätt att det är
kommunernas ansvar att ta emot flyktingar. Jag upplever att inställningen under resans gång har mjukats upp och det är mycket bra.
Om Liisa Lehtinen flyttar till Åland och börjar jobba som sjuksköterskan på ÅHS så tror jag att Liisa Lehtinen skulle vara jätteglad om det
skulle finnas ordnande svenska kurser och att hon inte måste gå utanför
arbetstid och inte behöva betala själv. Det skulle Katrin Sjögren också
vara om hon skulle flytta till Tammerfors och börja jobba på Universi-
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tetssjukhuset. Jag skulle vara jätteglad om det skulle finnas ordnade
kurser i finska, precis på samma vis.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Flyktingpolitiken är en finsk behörighet, det är ett kommunalt
ansvar och det kommer också analogt att vara det på Åland.
Såvida Liisa Lehtinen flyttar hit så kommer hon att ha möjlighet att
kunna gå på de kurser som erbjuds. Jag känner åtminstone till en handfull stora företag som idag erbjuder undervisning i svenska t.o.m. på arbetstid till anställda med annat modersmål än svenska. Man gör nog det
på många ställen, men det är ingenting som vi behöva lagstifta om för
att det ska göras. Jag tror inte heller att det skulle tas väldigt väl emot.
Det ansvaret måste var och en, efter bästa förmåga, se till att man tar.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Jag ska försöka fatta mig kort och besvara de frågeställningar som ministern tog upp här i sitt anförande.
Att man ska skilja mellan lagstiftning och verkställighet förstår även jag.
Men ingenting är svart eller vitt som man ofta utmålar det.
Vi kom in på språkundervisningen och att det ska verkställas och inte lagstiftas om. Jag tycker att vi ska lagstifta om rätten till språkundervisning.
Vem ska ha rätt att få språkundervisning? Ska de som går på frivilliga studier,
t.ex. på projektet integration. ax, ha rätt att få betalt och få sysselsättningsstöd? Det får de inte idag. Där har ministern ett klockrent exempel på vilket
syfte lagstiftningen har i det här sammanhanget och hur lagstiftningen ska
användas. Jag delar inte ministerns uppfattning att det som saknas endast är
konkreta åtgärder utanför lagstiftningen.
Beträffande att finska medborgare ska kunna omfattas av integrationslagen, som nu inte är möjligt enligt förslaget, så där har åtminstone jag resonerat som så att om Pelle i Norrtälje, som pratar svenska, kan flytta hit och ha
rätt till en integrationsplan, varför ska då inte någon som flyttar från Finland
ha det? Varför ska vi utestänga dem från den möjligheten? Det är ju ett privilegium och en rättighet som de kan få. Det är ju inte någonting negativt i det
hänseende. Lagstiftningen måste ju vara konsekvent. Vi måste tydligt säga;
”ja, svenska medborgare ska möjlighet till det här, finska medborgare ska inte
ha den möjligheten”. Har man den inställningen så då är det helt okej. Men
jag har inte den inställningen. Jag tycker att vi kan ge den möjligheten även
åt finska medborgare. Jag ser inte några hinder för det.
Varför det ser ut som det gör tror jag är resultat av ”klippa och klistra politiken”. Det verkar som om landskapsregeringen inte ens i det här skedet har
fått klart för sig om det här är en blankettlag eller en fulltextlag. Det bekymrar mig, för hur ska en domstol kunna tolka den här lagtexten om inte ens
lagstiftaren, Ålands lagting, har det klart för sig. Det verkar hemskt konstigt i
min värld.
Ministern hoppas också att vi ska komma bort från det här systemet med
dubbla behörigheter och krånglet som det innebär. Integrationslagen som vi
har framför oss är åländsk behörighet. Här hade vi möjligheten att göra det
på vårt sätt, utifrån åländska förhållanden, och sätta oss ner och fundera
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istället för att tillämpa ”klippa och klistra politik”. Ministern valde att inte ta
det, vilket jag tycker att är synd och därför föreslår vi att lagen ska förkastas,
så enkelt är det.
Avslutningsvis, jag tycker att det är svagt när vi inte kan tänka själva och
göra det som är bäst för det åländska samhället, utan kopiera den finska lagstiftningen rakt av och sedan sätta oss ner fundera om den här lagen fungerar
på Åland eller inte. Tack.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Om man inte kan tänka själv får kanske stå för ltl Jonsson. Jag
tycker nog att många av oss kan tänka själva.
Problemet med den här lagen, om man ser det som ett problem vilket
jag också gör, är att parallell lagarna, som ligger väldigt nära det verksamhetsområde och som hanteras främst av AMS, också är blankettlagar. Det försvårar den här lagens möjlighet att vara en egen lagstiftning,
eftersom blankettlagarna förnyas kontinuerligt och den här lagen ska
också hänga ihop med de lagar som är blankettlagar.
Jag hör och jag ser att ltl Axel Jonsson inte vill förstå det här. Jag
hoppas att han förstår, men jag hör också att han inte vill förstå det.
Men det försvårar.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Fru talman! Jag undrar nog vem det är som förstår vad här i salen? Jag
förstår precis fullt ut vad ministern menar, att vi har de här parallella lagarna som är blankettlagar. Enligt mig betyder det inte att vi ska anpassa all annan lagstiftning så att de är exakt lika. Då ska vi fundera på
om vi kan titta på blankettlagarna och göra något åt dem så det fungerar
utifrån det åländska perspektivet. Man behöver ju inte vika ner sig bara
för att vi har blankettlagar från tidigare. Ändra på de blankettlagarna i
stället, ta det som ett paket och se det som en helhet, precis som ministern frågade efter.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Ja, ltl Jonsson, det är jättelätt att stå och säga det. Jag undrar hur
många som skulle sitta kvar efter att ett sådant stort paket till lagtinget
skulle vara klart. Om vi skulle få alla de parallella lagarna att också bli
egen lagstiftning så skulle det säkert inte bli klart under den här perioden. Det är många områden som inte ens är vår behörighet.
Jag har åtminstone uppfattat, men nu blir jag lite osäker, att det är en
stark ambition från Ålands Framtids sida att jobba med integrationsfrågor. Då måste vi reglera den här verksamheten. Det är viktigt att man
skapar förutsättningar för de människor som arbetar med de här frågorna så att de inte arbetar oreglerat. Därför är det viktigt att den här lagen kommer i kraft.
Ltl Axel Jonsson, replik

Fru talman! Då är det ju märkligt att man tar en lag nu som inte medför
någon skillnad i praktiken för de inflyttade. Lagstiftningen ska ju ändå
ta fokus på de inflyttade. Det är inte de som arbetar med det som ska få
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styra hur vi utforma lagstiftningen, utan det är ju vilket resultat lagstiftningen kommer att leda till. Jag förstår tjänstemännen som jobbar med
det här, om man har ett enhetligt system och man bygger allting kring
de finska ramarna så blir det enklare. Men enkelt är inte alltid det bästa.
Vi måste ju ha högre ambitioner än så här i lagtinget. Vi ska göra den integrationslag som är den bästa för dem som flyttar till Åland, så att vi får
in de inflyttade på arbetsmarknaden och att de lär sig svenska. Det är ju
detta som ska vara ambitionen, inte att göra lagstiftningen så enkel att
arbeta med som möjligt för tjänstemännen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussion är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs det första lagförslaget kapitel
för kapitel och de tre övriga lagförslagen var för sig i sin helhet. Kan förfaringssättet
godkännas? Godkänt.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om främjande av integration kapitel för kapitel. Eventuella förslag om förkastande läggs i samband med andra behandling.
Föreläggs kapitel 1. Godkänt.
Föreläggs kapitel 2. Godkänt.
Föreläggs kapitel 3. Begärs ordet?
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag föreslår att 27 § ändras så att kommunens program för integrationsfrämjande ska, istället för kan, innehålla en plan för hur barns och unga
personers integration ska främjas och deras sociala identitet stärkas.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Jag ber att få understöda ltl Sjögrens ändringsförslag.
Talmannen
Ltl Katrin Sjögren har, med understöd av vtm Viveka Eriksson, föreslagit att 27 § ska få
den lydelse som den har i ltl Katrin Sjögrens reservation till betänkande. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med lag- och kulturutskottets förslag röstar ja, de som röstar för lagtingsledamoten Katrin Sjögrens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen är godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt lag- och kulturutskottets betänkande.
Föreläggs kapitel 4. Godkänt.
Föreläggs kapitel 5. Godkänt.
Föreläggs kapitel 6. Godkänt.
Föreläggs lagförslagets ingress. Lagförslaget är därmed godkänt i första behandling.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
805

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av lagen om utkomststöd för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
6

Begränsning av producentansvar
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 6/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 16/2011-2012)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Social- och miljöutskottet föreslår att lagtinget godkänner landskapsregeringens lagförslag angående begränsning av producentansvar.
Lagförslaget är en del i landskapsregeringens process i syfte att få en totalöversyn av lagstiftningen om producentansvar med förhoppning att hela lagstiftningen skulle vara färdig att sättas ikraft samtidigt med rikets utvidgade
producentansvar från den 1 maj 2014.
Utskottet har under behandlingen av de hörande uppfattat att samtliga varit positiva i ärendet och att man vill ha en förändring, men däremot har det
funnits många olika åsikter på vilket sätt det ska ske.
Utskottet ställer sig positiv till landskapsregeringens planerade totalöversyn av lagstiftningen om producentansvar.
Med hänvisning till landskapsregeringens motiveringar till lagförslaget föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslaget oförändrat.
Fru talman! Som framgår av betänkandet har social- och miljöutskottet
inte varit helt enig i vårt betänkande. Utskottsmedlem Anders Eriksson har
till betänkandet fogat en reservation som han själv får presentera.
Ltl Anders Eriksson

Tack, fru talman! Som framgår av min reservation så är det tre punkter som
har orsakat att jag har reserverat mig.
Vicelantrådet och jag hade en väldigt engagerad diskussion i frågestunden i
morse om vikten av svenska språket och att vi bevakar hur viktigt det är att vi
får svar på svenska.
Det första motivet i min reservation är att utskottet säger sig vara positiv
till landskapsregeringens planerade översyn av lagstiftningen om producentansvar. En översyn som har som mål att Åland ska bli en del av det finska
producentansvarsområdet. Det är ett fattigdomsbevis att regeringen inte klarar upp frågan inom åländsk behörighet.
Vi vet att strategin är att man från åländsk sida ska bli en del av den finska
organisationen PYR. Vi vet också att man vill att miljöcentralen i Birkaland
ska sköta det som myndigheterna ska göra. Jag tror, med hundra procents
sannolikhet, att den dokumentationen och kommunikationen kommer att ske
på finska. Här har vi igen ett exempel på att det går så lätt att på det allmänna
planet prata om vikten av det svenska språket. Jag riktar mig speciellt till
centerbänken beträffande hur viktigt det är att vi får saker och ting att fungera på svenska. Här har vi igen ett konkret exempel på hur det kommer att
bli i verkligheten.
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Det andra motivet, och det eventuellt mest allvarliga, är att omsättningsgränsen på minst 1 miljon leder till att åländska företag inte likställs inför lagen. Om man driver sitt företag så lyckosamt att man har en omsättning på
1 500 000 eller 1 000 5000, att man kommer över gränsen 1 miljon, så får
man ta hela ansvaret för producentansvaret. Men har man en omsättning på
999 999 euro så klarar man sig helt utanför producentansvaret, då är det
kommunerna som får ta ansvaret.
Mina värderade utskottskollegor sade att kommunerna då får ta ansvar för
alltihop. Men av de 30–40 företag som är med i PROANS så är det kanske 45 som kommer att gå över den här gränsen. Resten av företagen får ändå de
åländska kommunerna ta ansvar för. Jag tycker att det är allvarligt att man
inte likställs inför lagen.
Det sista motivet är just med tanke på att det har framkommit att regeringens strategi för det åländska producentansvaret är att likställa den
åländska lagstiftningen med den finska för att på det sättet bli en del av det
finska systemet. Mot den bakgrunden är det förvånande att man inte använder sig av beteckningen förpackningsproducenter så som producenterna benämns i den finska lagen. Detta skulle automatiskt leda till att de åländska företagen jämställdes inför lagen. Det är egentligen ganska finurligt sätt, men
jag låter det vara osagt om det kanske var så finurligt att majoriteten i utskottet inte riktigt snappade upp vad jag menade. Men om man använder begreppet förpackningsproducenter i 23b §, så då hade haft den här problematiken
löst, därför min reservation.
Jag vill också avisera att min reservation ska läggas till grund för en omröstning.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag är lite fundersam kring formuleringen, om det ska
vara producentansvarig eller förpackningsproducenter. På det här viset
är det mera omfattande. Som jag ser det är det en fördel för åländska företagare i stället för en nackdel. Är det detta som är problemet för ltl Eriksson? Jag förstår inte resonemanget om varför det är ett problem?
Ltl Anders Eriksson, replik

Problemet, som jag ser det, är att vi har en helt annan definition av vad
en producent är. På rikssidan pratar man om förpackningsproducenter.
Jag har förstått att den här regeringen står bakom den strategi att det är
rikets system, lagstiftning och tillämpning som ska gälla i framtiden så
har man det här problemet löst. Då borde man ju faktiskt ha använt sig
av samma definition dvs. förpackningsproducent. Det skulle ha lett till
att inget av de åländska företagen överhuvudtaget skulle ha omfattas av
producentansvarslagstiftningen. Det var detta som var min tankegång.
Nu finns det 4-5 företag som faller utanför med formuleringen som man
har här och cirka 25-30 företag klarar sig undan, om jag uttrycker mig
på det sättet, och det tycker jag att är felaktig lagstiftning.
Ltl Åke Mattsson, replik

Jag förstår inte resonemanget? Bestämmelser i detta kapitel ska inte tilllämpas på förpackningsproducenter vars omsättning inte tillämpas på
förpackningsproducenter över 1 miljon. Men det betyder att alla som
inte har en omsättning över 1 miljon så tillämpas det på. Det är ju en
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precis omvänd diskussion. Man talar om undantagen. Vi på Åland har
gjort undantag för en betydligt större grupp än vad man har gjort i riket.
Det är bara förpackningsproducenterna är de enda producenterna som
är undantagna i Finland. På Åland säger vi att alla måste vara undantagna på grund av att de som importerar också hanterar förpackningar.
Därför kan vi inte bara tala om att förpackningsproducenterna är undantagna. Vi säger att alla är undantagna, för det står inte vem som ska
göra det här, utan det står vilka som är undantagna. Det är ju detta som
är speciellt med den här formuleringen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Det är förvånansvärt att ltl Mattsson och jag fortfarande
debatterar det här, för vi har så många gånger diskuterat det här i utskottet. Det kan vara intressant för det övriga lagtinget att få reda på var
gränsen på 1 miljon har kommit ifrån. Ja, den har kommit från den
finska lagstiftningen där man har den gränsen. Trots att inte producenter och företagare likställs inför lagen så går det antagligen vägen ändå i
och med att den finska lagstiftningen är uppbyggd på det sättet. Det
tycker jag är märkligt. Märkväl, i den finska lagstiftningen berörs inte
vanliga producenter utan det rör enbart de som importerar förpackade
produkter. Nå, nu föll polletten ner, bra!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Det här lagförslaget betraktar vi som ett steg på vägen. Vi
ser fram emot att få ta del av det lagförslag som utlovats komma senast till
årsskiftet på det här området, som det står i framställningen.
I väntan på den totala översynen av landskapslagstiftningen på området,
som landskapsregeringen utlovar, stöder den liberala gruppen i detta läge
social- och miljöutskottets betänkande om begränsning av producentansvaret.
Ltl Åke Mattsson

Tack, fru talman! Systemet med producentansvaret för förpackningar behöver förenklas och förbättras för att fungera på ett tillfredsställande sätt för företagen, konsumenterna och kommunerna, vilket vi alla är överens om.
Landskapsregeringen har satt igång ett omfattande förbättringsarbete som
består av en total översyn av lagstiftningen. Man har gjort ett vägval, man
kommer att lägga sig, ha samma lagstiftning som i riket och försöka följa den
så att man ska det enhetligt. Det gäller en total översyn, både på förordningsnivå och på lagstiftningsnivå.
På rikssidan är inte förordningarna klara ännu, därför måste man avvakta
för att få detta enhetligt. För min del tycker jag att det är bra. Jag återkommer
till det lite längre fram i mitt anförande. Till grund för detta gäller EUdirektivet om förpackningar 94/62. Det är inte ett speciell långt direktiv. Det
är ganska intressant när man tittar på direktivet först så ser an att det inte är
så omfattande, men sedan är det enormt mycket hänvisningar kors och tvärs
och det tar tid att sätta sig in i detta. I stort sett går det ut på det som framkommer i vår lagstiftning; man ska minska förpackningsmaterialet så mycket
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som möjligt och producenten betalar. Den som smutsar ner ska också stå för
kostnaderna.
Som framkom tidigare här i presentationen av ordförande så förekom det
väldigt mycket synpunkter från de hörande. Man har åsikter när det gäller
sophanteringen. Det var väldigt divergerande åsikter. Det känns ganska bra
att jag inte behöver dyka ner i allt detta och reda ut åsikterna, för den här lagstiftningen berör ett ganska begränsat område.
Det var inte någon som direkt motsatte sig det här lagförslaget. Alla tyckte
att det här var en bit på vägen och att det var ganska bra att vi har tagit den
här biten i alla fall.
Problemet är att vi i samma land har två olika lagstiftningar på det här området angående hur man ska tillämpa det här direktivet. Det kolliderar. Rikets
lagstiftning kan idag inte jämföras med vår lagstiftning, vilket vi alla överens
om.
Varför polletten ramlade ner berodde på en sådan sak som tydligen ltl Eriksson inte hade uppfattat. Riket har en väldigt marginell import av varor
från Åland, den importen saknar betydelse. I rikets lagstiftning beaktar man
därför inte det som kommer in via Åland till riket. Däremot måste den
åländska lagstiftningen beakta de förpackningar och det materialet som
kommer in ifrån riket. Därför kan vi inte ordagrant ta det, såsom ltl Eriksson
säger att man ska prata om förpackningsproducenter, det går inte, det är
omöjligt att göra det i vår lagstiftning för då faller större delen av förpackningsmaterialet på sidan om lagstiftningen. Det är därför som man inte kan
använda ordet förpackningsproducenter här. Man måste använda ordet producenter för att man ska ha allting med. Vi har en annan lagstiftning på det
området.
Nu har man gjort ett vägval. Man har bestämt sig för att man ska samordna vårt system med rikets system. Varför har man bestämt sig för det? Ja,
det är ganska klart för min del. Man vill undvika onödigt dubbelarbete, onödig byråkrati, man vill minska kostnaderna och få ett smidigt system. Jag för
min del anser att när det gäller miljö och sopor så kan man inte, fast vi har en
egen självstyrelse på Åland, låsa in sig i kammaren och sitta här och uppfinna
våra egna hjul och göra vårt eget system. Vi behöver samarbeta med riket,
och inte bara med dem, vi ska samarbete med Sverige, Tyskland och hela
Europa. Hela världen borde ha ett enhetligt system. Det ser vi med tomglas
och annat. Det viktigaste är väl att vi har ett system som fungerar. Naturligtvis ska självstyrelsesystemet fungera också, men det måste vara lite resonligt
angående vilka växlar man drar hårdast på. Det centrala är att vi bevarar vår
kultur och vårt språk. Det här har inte så mycket göra med den biten.
Att minska sopor är en stor pedagogisk utmaning. Det är viktigt att hanteringen är trovärdig så att man har fungerande system fullt ut. Har vi ett eget
system här och det fallerar gång på gång så tappar man intresse.
I vår lag står; ”den som tillverkar eller yrkesmässigt importerar produkter eller som yrkesmässigt för in och förmedlar produkter i landskapet”. Här
har man en tydlig definition på vad det handlar om. Den här definitionen kan
inte användas i riket. Det blev lite oklart eftersom jag måste hoppa över en
del för att förkorta mitt anförande.
Gränsen som man har satt in är ganska bra. Ett företag ska en omsättning
på 1 miljon euro för att behöva ta ansvar för förpackningarna. Jag tycker inte
det är så orättvist som ltl Eriksson sade. I ett stort företag, med väldigt stor
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omsättning, är det samma administration oavsett företag, men det kan vara
en ganska stor del av tiden som går åt att administrera det här med förpackningar. Däremot har stora företag färdiga datasystem, man vet vad tomförpackningen på t.ex. tepåsar väger. Man kan gå in och titta hur mycket te förpackningar man har sålt under det sista året och hur mycket de väger tillsammans. Det finns redan ett uppbyggt system kring det här. Däremot kan
det vara väldigt tidskrävande för små företagare och små producenter. Det
här kan vara en sådan sak som kväver dem.
Med tanke på att få igång företagsamhet och få folk att starta företag så är
det ju viktigt att man sätter en gräns, att man inte ska ha full byråkrati från
den första dagen som man startar företag. Ge dem, som har en väldigt liten
del av förpackningsomsättningen, en möjlighet att komma i gång utan att
lägga onödig byråkrati på dem.
Varför det är viktigt att vi ska ta det här lagförslaget nu och att vi kommer
vidare är att det pågår en process, PROANS mot mindre företag med vitesförfarande osv. Men den processen lyfts ut i och med att vi tar den här lagstiftningen. Det är bra.
Det finns nog svagheter i det här förslaget. Man kommer att rätta till det i
den nya lagstiftningen, bl.a. att kommunerna åläggs en större andel av förpackningsmaterialet i och med den här lagen. Det är ju inte riktigt som det
ska vara. Det går stick i stäv med direktivet. Men det här problemet förekommer under en relativt kort övergångsperiod. Det är inte EU:s intentioner.
Landskapsregeringen har förhoppningar att ett nytt lagförslag ska finnas
senast vid årsskiftet och att allt ska vara klart att sättas i kraft samtidigt som
det utvidgade producentansvaret träder ikraft riket, 1 maj 2014.
Jag framhåller att vi behöver ta det här lagförslaget ganska omgående och i
oförändrat skick. Tack.
Minister Carina Aaltonen

Tack, fru talman! Tack för en bra diskussion och en bra behandling i utskottets så här långt. Jag tackar också för utskottsordförande Beijars och ltl Åke
Mattssons presentationer. I synnerhet har ltl Mattsson gett oss ytterligare
kunskaper i den här frågan.
Landskapsregeringen har haft ett digert arbete när det gällde att få fram
någon slags färdplan för att komma vidare med att lösa konflikterna kring
producentansvaret. Det har funnits en ganska stor diskrepans i åsikterna som
har förts fram av dels kommunerna, näringslivet och dels av vår egen myndighet miljöbyrån om hur vi ska gå tillväga och hur vi ska lösa den här frågan.
Men nu har vi en färdplan och nu inleds arbetet med att lösa den här segdragna frågan.
Steg ett är att införa den gränsen på 1 miljon euro. Den gränsen omfattas
av företag som har en omsättning på över 1 miljon euro som ettdera ska
ordna en egen insamling av sitt förpackningsmaterial, alternativt sköta det
här gemensamt via en sammanslutning, företrädelsevis PROANS fram till 1.5
2014 och därefter via PYR eller någon annan organisation i riket. Det handlar
inte bara om förpackningsmaterial som omfattas av PYR utan det gäller också
uttjänta fordon, elektriska och elektroniska produkter och batterier och de
har sina egna organisationer.
Steg två är att ta fram en förordning som reglerar företagens skyldigheter,
de företag som har en omsättning på över 1 miljon, och som producerar en
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viss mängd antal kilo förpackningsmaterial. Ett företag t.ex. inom telekombranschen som har över 1 miljon i omsättning men inte har någon försäljning av produkter och varor ska naturligtvis inte omfattas av detta. Det
kräver att man har något annat, än bara tjänster, som man också säljer.
Steg tre är att ta fram en ny lagstiftning. Jag har möte senare i eftermiddag
för att se hur långt tjänstemännen har kommit med den nya producentansvarslagstiftningen.
Därtill behövs ytterligare en överenskommelseförordning med riket och
sedan behövs också en ändring i rikslagstiftningen.
Jag tycker att ansvarsfrågan är ganska klar. Producentansvaret ska ligga på
dem som tillverkar eller yrkesmässigt importerade produkter eller som yrkesmässigt för in och förmedlar en produkt till landskapet.
Att som ltl Eriksson säga att det här är ett fattigdomsbevis, regeringen klarar inte upp den här frågan själva, det tycker jag att inte riktigt stämmer.
Visst har det ju ekonomiska konsekvenser. Det är dyrare att göra allting om
man är 0,48 procent av befolkningen, som vi är på Åland, i stället för att tillhöra resten av riket som är 99,52 procent av befolkningen. Det blir dyrare ju
mindre man är. Målsättningen är att det här ska lindra kostnaderna dels för
kommunerna och dels för kommuninvånarna som tar det stora ekonomiska
ansvaret idag.
Angående likställighet inför lagen att det är de större företagen som får ta
större ansvar, det är ju de facto de större företagen som också släpper ut mera
på marknaden. Jag tyckte att ltl Mattsson hade ett bra resonemang här.
Jag tycker att ltl Eriksson är lite oklar i sin presentation. Han menar att nu
hamnar detta på kommunerna och på kommuninvånarna. Men genom hans
förslag så menade han att ingen av de åländska företagen skulle omfattas av
den här lagstiftningen, om jag förstod detta rätt. Då skulle ju precis allt
hamna på kommunerna och på kommuninvånarna.
När det gäller ordet förpackningsproducent så undrar jag om det inte är ett
språkligt problem att förstå vad ordet förpackningsproducent innebär. Om
man går in på PYR:s hemsida, som för övrigt ger väldigt bra service på
svenska och jag betvivlar på att den svenska servicen kommer att försämras
när Åland går med, där säger man om t.ex. en företagare i riket köper in varor
till sitt företag och de anländer i en låda då är företaget en förpackningsprocent. Om man har kött som man förpackar i små separata plastförpackningar
då är man en förpackningsproducent. Om man sätter ett kvitto på en blomkruka då är man också en förpackningsproducent. Det gäller inte bara de här
som tillverkar förpackningar, som t.ex. ÅCA eller Dahlmans, utan också de
här företagen. Det kanske finns en oklarhet på vad förpackningsproducent är.
Vi har inte det begreppet i vår lagstiftning och därför kan vi inte heller, som
ltl Eriksson vill i sin recension, skriva in det.
Jag tror jag stannar här. Jag tackar för behandlingen av lagstiftningen så
här långt. Vi återkommer i frågan. Det är inte slut med den här åtgärden vare
sig med renhållningslagar eller förpackningslagar. Tack.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Med risk för att jag uppfattas som tjatig kommer jag ändå att
fortsätta min kamp för att det åländska näringslivet ska fungera så bra som
möjligt, med så lite byråkrati och onödigt krångel som det bara går.
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Visst är det som ltl Åke Mattsson sade, att det kom fram många åsikter och
även divergerande åsikter i utskottet. Det kom också fram i utskottshörande
att det är ett problem att vi har två lagstiftningar i det här landet. Drar man
det resonemanget vidare så är det ju faktiskt problem att vi har en självstyrelse, för det leder till att vi har två olika lagstiftningar i det här landet på
många, många områden.
Till minister Aaltonen vill jag säga att när jag pratade om fattigdomsbevis
så pratade jag inte i ekonomiska termer. Jag tycker inte att det här är någon
rymdresa. Det här är frågor som man skulle kunna lösa relativt enkelt.
Det kan vara intressant att fundera på hur det är möjligt att en sådan här
enorm irritation kan uppstå att till och med Ålands näringsliv anmäler landskapsregeringen till EU-domstolen på grund av de här frågorna. Hur är detta
möjligt?
Om man tittar på rikslagstiftningen hur förpackningsproducenter definieras så vet jag att Ålands näringsliv har anlitat en juridisk byrå och de gick
igenom väldigt noga, innan man gjorde den här anmälan, och kom fram till
precis mitt resonemang. Hade man använt sig av ordet förpackningsproducenter, hade man använt sig av omsättningsgränsen som man har i Finland så
hade det inte varit något problem. Men varför blev det en sådan röra? Ja, det
är två orsaker; på Åland tog man alla företagare rakt av plus att det ledde till
dubbla avgifter. Det är ju det som skapade den här oerhörda frustrationen.
Det är ju inte alls som ltl Åke Mattsson sade, att varor som exporteras från
Åland till Finland är så marginellt så därför kan man strunta i att bry sig om
något EU-direktiv. Det fungerar inte på det sättet, det finns inte någon
mängddefinition utan EU-direktivet gäller rakt av.
Varför blir det dubbla avgifter? Är det så ute i Europa, när en vara produceras och förpackas i Frankrike, exporteras till Sverige och exporteras vidare
till Finland så blir det dubbla producentansvarsavgifter hela tiden? Nej, det är
inte på det sättet. Hur kan det komma sig att om man tar en vara från Sverige
till Finland så har man inte dubbla förpackningsavgifter, men när man tar en
vara från Sverige till Åland så har man dubbla förpackningsavgifter eller om
man tar en vara ifrån Finland till Åland? Hur kan det komma sig att det är på
det sättet? Den problematiken, som jag tycker att är pudelns kärna, har vi
inte ens lyckas reda ut i utskottet.
I det massiva hörandet som vi hade så kom det fram två olika teorier. Den
ena teorin var att det mellan Sverige och Finland förekom någon sorts kvittningssystem som gör att när man exporterar från Sverige så behöver man inte
betala någon förpackningsproducentansvarsavgift utan det är den finska organisationen som står för det.
Min tro, som jag vill understryka att är min tro för jag har inte hunnit undersöka det här, är att det här systemet fungerar ungefär på samma sätt som
momsen gör i EU, dvs. när man exporterar en vara från Sverige till Finland så
avlyfts momsen och påförs i Finland. På samma sätt tror jag också att förpackningsproducentansvaret ska fungera. Problemet är tydligen att medan
man klart och tydligen vet vad en vara kostar utan moms och med moms så
särskiljer man inte kostnaderna för producentansvaret på samma sätt och det
har skapat en viss problematik.
Men faktum kvarstår, när en vara exporteras från Sverige till Finland eller
Finland till Sverige så är det inga problem överhuvudtaget, men på Åland blir
det problem.
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Oavsett hur mycket man försöker sätta sig in i saker och ting och hur
mycket man försöker förklara så vet jag att det alltid är för döva öron i den
här salen och man ska göra som regeringen har föreslagit. Därför vädjar jag;
försök titta på att åtminstone få den här problematiken löst när man går vidare. För det tror jag faktiskt är nyckeln.
Jag tror inte ett dugg på att det skulle bero på att bara för att vi har så liten
export från Åland så gäller inte EU-direktivet. Vi har överhuvudtaget inte
kommit in på det spåret heller i utskottet. Det tillåter jag mig att tvivla på, om
jag uttrycker mig milt.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag klippte och klistrade lite också när det gällde den
här lagstiftningen. Jag tog mig friheten att kika på var förpackningsproducenter nämns i den finska renhållningslagen. På två ställen nämnds
de; det ena gäller tomglas, det har inte med det här att göra, det är helt
annat och sedan står det på ett annat ställe i lagen. Det är inte genomgående utan det är bara på ett enda ställe. Det är undantag, det står; ”bestämmelserna i detta kapitel ska, med undantag för 5 §, inte tillämpas
på förpackningsproducenter”. Det är en väldigt liten grupp. Det står
inte att det är producentansvaret. Det är den lilla, lilla gruppen förpackningsproducenter som man har gjort undantag för i Finland och dessutom ska de ha en omsättning över 1 miljon. Hur många är det som tillverkar förpackningar i Finland i så stor omfattning? Finns det någon sådan på Åland? Nej, ingen skulle ha blivit undantagen. Hallå, vad är det
som man reserverar sig emot?
Ltl Anders Eriksson, replik

Som framgår av reservationen så reserverar jag mig mot tre punkter.
Det viktigaste kanske är att företagare inte likställs inför lagen. Med min
definition av vad en producent är så hade samtliga åländska företag
hamnat utanför och det är de åländska företagens väl och ve som jag ser
till. Nu klarar sig kanske 30 företag utanför och 4-5 företag kommer in i
systemet. Jag tror att vi så småningom få ta del av diskussionen om hur
pass rättvist det är.
När det gäller att alla producenter ska underlätta att förpackningsavfallet återanvänts eller återvinns så långt som möjligt så kan jag hålla
med om att man tycker att det är en lite väl diffus lagstiftning. Jag ser
det här mera som en deklaration ifrån landskapsregeringens sida att
man vill har så stor återanvändning som möjligt, vilket jag tycker är bra,
det kan jag ställa upp på.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! För att återgå till det som repliken gäller så skulle vi i
den åländska lagstiftningen, enligt Anders Erikssons förslag, bytt ut ordet producentansvaret mot förpackningsproducenter. Det skulle då ha
blivit; ”förpackningsproducenters ansvar tillämpas inte på producenter
vars omsättning understiger 1 miljon euro”. Det betyder att det inte
finns någon förpackningsproducent överhuvudtaget som skulle ha blivit
undantagen, för vi har inte förpackningsproducenter här. Ingen hade
blivit undantagen. Som det är just nu så står det undantaget, det är ju ett
väldigt brett undantag. Jag kan inte förstå varför ltl Eriksson är emot att
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vi har gjort ett väldigt brett undantag? Alla producenter har undantag
istället för att vi har förpackningsproducenter, om det gäller ordet förpackningsproducenter. Man måste gå till den finska lagstiftningen och
titta när man använder ordet förpackningsproducenter och det är i ett
enda sammanhang.
Ltl Anders Eriksson, replik

Med risk igen för att det blir samma problematik som det var tidigare; är
det någon skillnad på blankettlagstiftning, är det någon skillnad på fulltextlagstiftning och är det någon skillnad på egen lagstiftning, så vill jag
hävda att det är det.
Enligt mitt resonemang, som jag säkert sade 50 gånger utskottet och
ganska många gånger här, så definierar man vad en producent är, ja det
är en förpackningsproducent, så skulle samtliga åländska företag ha
sluppit undan de här pålagorna. Det har varit min utgångspunkt.
Det som jag har fått tillbaka är att då får kommunerna ta ansvaret. Ja,
det är sant. Men kommunerna får redan ta det ansvaret för ett trettiotal
företagare. Då hade man kunnat ta det ansvaret också för resten av företagen, tills man hade fått den här problematiken på plats, som man från
regeringens sida har sagt att man kommer att jobba med.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Det finns en gräns, en skattegräns, mellan riket och Åland, vilket orsakar den dubbla avgiften.
Målsättningen med hela vårt arbete är att vi ska försöka få bort de
dubbla kostnaderna för företagen på Åland. Det är ju det som är hela
idén med varför vi har dragit igång det här stora arbetet. Vi ska göra i införselgränsen så osynlig som det bara går och använda oss av samma regelsystem både på Åland och i riket. För att åstadkomma det krävs det
ändringar i vår lagstiftning och i rikslagstiftningen. Jag har en väldigt
bra bild som jag senare ska visa åt ltl Eriksson, det handlar om tillverkning, import och införsel av varor. Det är de sakerna som det handlar
om.
Ltl Anders Eriksson, replik

Minister Aaltonen, jag är mycket väl medveten om att vi har en skattegräns mellan Åland och Finland. Jag är väldigt väl medveten om varför
vi har den och hur mycket den tillför. Den här typen av problematik som
vi har nu när det gäller producentansvaret hade vi över hela linjen när
det gällde införandet och utförandet av varor tidigare. Det var oerhört
krångligt. Det här är egentligen en västanfläkt jämfört med tidigare.
Med det löstes av självstyrelsen utan att man måste springa till de finska
organisationerna och få det löst. Det här gör mig lite bekymrad. Tidigare
fanns det också starka åsikter om att hela skattegränsen skulle bort, men
självstyrelsen stod upp för de åländska värdena, man förstod vad som
var viktigt och man jobbade för att få en lösning så att varor kunde
komma till och från Åland på samma sätt som i resten av Europa. Det
borde man göra också när det handlar om det här området.
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Minister Carina Aaltonen, replik

Nu går vi den här vägen genom att ändra på vår egen lagstiftning så att
den sammanfaller med rikets. Vi inför miljongränsen. Vi kommer att
göra en överenskommelseförordning. Det kommer också att krävas att
man i riket gör en ändring av sin egen lagstiftning.
Vi tycker att vi tappar bort den viktigaste frågan ändå; hur ska vi ta
hand om det åländska avfallet och förpackningarna på bästa sätt till
minsta möjliga kostnad för både konsumenter och företagare? Det här
tror jag är ett sätt att göra det på. Om det är viktigare för Ålands Framtid
att vi står hårt på oss när det gäller avfallsfrågorna, då tror jag att vi får
det väldigt jobbigt framöver.
Ltl Anders Eriksson, replik

För mig är självstyrelsen och utvecklandet av det åländska självbestämmande så oerhört viktigt så jag vill inte ge avkall på det.
Tittar man på den problematiken och de orkanstormar som förekom
runt skatteundantaget att man skulle ta bort det, jag hoppas att någon
ifrån centerbänken kan intyga hur det var på den tiden, för man tittade
enbart på problematiken att få en vara att passera skattegränsen. Hade
vi gått med på det som gjordes då och om vi hade gått in på den linjen så
hade det var i ödesdigert för åländsk ekonomi.
Med risk för att jag uppfattas som dramatisk men när man bekymrar
sig som sakkunnig och när man bekymrar sig som lagtingsledamöter
över att vi har två lagstiftningar i samma land då är vi inne på ett farligt
spår. Då måste vi på sikt ta bort skatteundantaget och kanske ta bort
hela självstyrelsen, om vi inte i grund och botten kan lösa enkla frågor
på samma sätt som vi har gjort tidigare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ltl Eriksson har helt rätt angående dubbla förpackningsavgifterna. I utskottet fick jag uppfattningen av hörandena att åsikterna gick lite isär. I synnerhet från en hörande kom det funderingar om
att man kunde lyfta av det. Om regeringspartierna inte skulle ha en form
av allergi mot klämmar så skulle det egentligen har varit en kläm i betänkandet som skulle ha pekat ut att den här frågan grundligt måste gås
igenom.
Om allt går bra här och vi kanske får ett nytt lagförslag till nyår, som
de har utlovats från regeringen, så kanske vi får botanisera lite djupare i
det här.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är ju skönt att vi har ltl Sundblom så att man blir upplyst om att det
sista som överger människan brukar vara hoppet. Det kan vara bra att
tänka på.
Klämallergin var en bra definition. Jag kom underfund med att det
överhuvudtaget inte är någon som riktigt vet vad det beror på att en vara
fritt kan passera gränsen mellan Sverige och Finland, utan att det blir
dubbla avgifter, medan en vara inte kan komma till Åland. Min uppfatt-
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ning är att det är helt och hållet en parallell till momslagstiftningen, men
man har inte gått in på det spåret och inte satt sig in ordentligt vad det
handlar om. Skulle man inte ha haft den här klämallergin så hade vi
kunnat bifoga en sådan kläm. Då hade jag inte behövt reservera mig heller, utan jag tror att landskapsregeringen hade kommit på rätt. Men
klämallergin har ersatts av en ”klipp och klistra politik” istället och det
är olyckligt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Åke Mattsson

Tack, fru talman! Det blev en lite oklart angående att jag har sagt att man ska
strunta i EU-direktivet. Naturligtvis kan man inte strunta i något EU-direktiv.
Jag är väldigt emot det. Jag tar fullständigt avstånd från de ledamöter som
står här i salen säger det. Det är samma sak att ge en fullmakt till dem som
ska följa våra lagar som vi stiftar här, om man börjar med sådana fasoner.
Vad jag pratade om är att Finland struntar i de mängder varor med förpackningsmaterial som kommer från Åland till Finland. Det har man inte beaktat i sin lagstiftning. Man har inte tagit med det i rikets lagstiftning. Det
som vi, som består av 0,45 procent av befolkningen, exporterar, de förpackningarna i relation till hela Finlands omsättning av förpackningsmaterial är
så fruktansvärt oresonligt liten, så när man stiftar en lag så behöver man inte
sätta ett undantag för Åland. Det gör man inte i annan lagstiftning heller, det
är inte så vanligt att man gör det.
Men vi på Åland kan inte bortse från det förpackningsmaterial som kommer från Finland, det måste vi lagstifta om. Det är helt uppenbart för det är
en ganska stor procent för oss, det är inte någon liten promille, utan det rör
sig om ganska mycket. Men den åländska andelen av den finska delen förpackningarna är ju inte någon promille, det är detta som jag har pratat om,
därför finns det inte med i den finska lagstiftningen.
Däremot ska man definitivt inte strunta i EU-lagstiftningen. Man känner
mig väldigt dåligt och man överhuvudtaget kommer på den tanken att man
säga att jag har sagt en sådan sak, för det har jag definitivt inte sagt.
Man pratar om att det är problem med dubbel lagstiftning, men då måste
man också lyssna på vad jag säger. I det här fallet sade jag till ltl Eriksson att
det är ett problem när vi har dubbel lagstiftning i landet, ja det är ett jättestort problem om man som ltl Eriksson vill införa samma benämning av en
sak och tro att det betyder någonting helt annat, när man gör en enda paragrafsändring.
Vi hade kunnat gå in och ändra det här om vi hade haft tillgång till hela
lagstiftningen. Men det innebär inte samma sak om vi skriver förpackningsproducenter i vår lagstiftning som det innebär i den finska lagstiftningen, det
säger lagberedningen och det säger ledande tjänsteman. Varifrån får ltl Eriksson helt plötsligt att det ska gälla samma sak här om man skriver in det ordet? Det gäller inte samma sak, vilket också minister Aaltonen försökte säga.
Det här är en ganska tydlig grej.
Naturligtvis är det problem om man har dubbel lagstiftning. Jag accepterar
fullständigt att det är en annan lagstiftning på Åland än i riket och det ställer
till med problem för många. Men i det här fallet är ltl Eriksson till varje pris
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så frenetisk att få samma ordval som i den finska lagen, det fungerar faktiskt
inte så.
Det är också befängt att komma med en sådan tanke att man ska lyfta bort
förpackningspriset. Det är inte 22 procent av kostnaden, det kanske handlar
om 1 cent av en förpackning. När man ska återvinna förpackningarna så är
det pengar. Men beställer man en vara från ett företag i riket och tar hem en
låda med t.ex. en startmotor i så ska man dra av förpackningsmaterialet och
ha ett system för det. De pengarna finns inte för varje enskild så att man kan
göra det. Det är ju inte den personen som påför det här som vet vad förpackningen kostar. Det är ju i första ledet, när man importerar varan, som förpackningssumman kommer in. Det här har vi just diskuterat. Sedan går det
vidare till fler och fler och då tappar man ju andelar. Man kan inte säga hur
stor andel av varan som består av förpackningen. Det är ganska enkelt med
momsen, för det vet man direkt. Men det står t.ex. inte att det ska dras bort 4
cent på den här lådan till den här rakmaskinen. Att sedan säga att det är exakt samma sak som momsen så då har man inte förstått den biten heller, för
det här går inte så enkelt att åtgärda. Det är helt klart.
I utskottet framförde jag en åsikt om en formulering som jag tycker är väldigt olycklig. Jag hoppas att man tittar över den i fortsättningen. Jag citerar
ur lagstiftningen; ”alla företag som släpper ut förpackade varor på den
åländska marknaden ska fortsättningsvis underlätta att förpackningsavfallet så långt som möjligt återanvänds eller återvinns.” Vad menar man med
det här? Vi har detta med två pinnar och en sten i ett dike osv. Vad händer
om man bryter mot den här lagen? När bryter man mot den här lagen, vem
övervakar att lagen följs? Sådana här floskler som man lägger in i lagarna är
ganska onödiga. Man ska veta vad som händer. Det finns inget undantag i
den här lagen, t.ex. om det är förseelser eller något sådant så behöver man
inte vidta åtgärder, det står inte om något sådant här. Vad gör man om man
anmäler till polisen att man anser att ett visst företag bryter mot en viss paragraf i den här lagen? Jag tycker att man ska tänka till lite mera om vi ska ha
trovärdighet i vår lagstiftning och inte kasta in sådana här floskler i förbifarten. Man ska ha lite andra formuleringar. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag lovar att det här blir mitt sista inlägg, fru talman. Jag tror att det
finns en risk för att kollegan Mattsson och jag lite håller på att trötta ut
lagtinget.
Jag försökte föra ett resonemang om hur det är möjligt att man inte
får dubbla avgifter mellan Finland och Sverige men mellan Sverige och
Åland och mellan Åland och Finland så får man det. Jag sade inte att det
är på ett eller annat sätt, men min uppfattning har alltmera stärkts; att
det är ett likartat förfarande som med momsen.
Det var faktiskt inte så lätt att uppfatta vad ltl Mattsson sade i sitt anförande. Men jag uppfattade att han sade att det här hänger ihop med
att det man exporterar från Åland till Finland är så marginellt så att man
inte behöver bry sig om det. Det tror jag inte håller, för vi har ett EUdirektiv som ligger i botten. Jag har aldrig pådyvlat ltl Mattsson att han
har stått och sagt att vi ska strunta i EU-direktivet, för det var tydligen
känsligt.
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Det här är mitt sätt att se på den här frågan. Jag gratulerar ltl Mattsson, han kommer att få sista ordet i den här debatten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Detaljbehandlingen börjar.
I detaljbehandlingen föreläggs först lagens 23b § därefter lagens ingress.
Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 23b § landskapslagen om renhållning för godkännande. Begärs ordet?
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Jag föreslår att 23b § ska omfattas på det sätt som framgår av
min reservation.
Ltl Axel Jonsson

Talman! Jag ber att få understöda ltl Erikssons förslag.
Talmannen
Ltl Anders Eriksson har med understöd av ltl Axel Jonsson föreslaget att lagens 23b §
ska få den lydelse som den har i ltl Anders Erikssons reservation till betänkandet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer att verkställas.
Ltl Anders Eriksson

Jag vill helt försynt säga att jag önskar öppen omröstning. Jag vill ha det här
dokumenterat.
Ltl Axel Jonsson

Jag ber att få understöda ltl Erikssons förslag om öppen omröstning.
Talmannen
Öppen omröstning kommer att ske. Jag ber ltl Mats Perämaa och Igge Holmberg att biträda vid omröstningen.
Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för social- och miljöutskottets förslag röstar ja, de som röstar för ltl Anders Erikssons förslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen är godkänd.
Namnupprop.
Omröstningen har gett resultatet: 20 ja-röster, 2 nej-röster och 8 ledamöter var frånvarande. Lagtinget har sålunda omfattat social- och miljöutskottets betänkande.
Föreläggs lagförslagets ingress. Godkänd.
Föreläggs ikraftträdelsebestämmelsen. Godkänt.
Lagförslaget är därmed godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets
första behandling är avslutad.
Remiss
7

Godkännande av avtalet om gemensam upphandling av auktionsövervakare
Landskapsregeringens yttrande (RP 12/2011-2012-s)
Republikens presidents framställning (RP 12/2011-2012)
Ärendet avförs från dagens lista.
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Remiss
8

Taxan för avloppsvattenavgift
Landskapsregeringens lagförslag (LF 18/2011-2012)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Minister Carina Aaltonen

Fru talman, lagtingsledamöter! Det här lagförslaget förefaller vara väldigt litet. Det är också en liten motivering till varför den kommer till lagtinget. Det
handlar igen om att minska på byråkratin. Vi har en landskapslag om vattenoch avloppsavgifter som reglerar hur den här avgiften ska beslutas av kommunen. När man har fastställt avloppsvattentaxan i kommunerna så är det
meningen att man från kommunernas sida ska skicka in beslutet till landskapsregeringen för fastställande. Det betyder att det ska komma in 16 kommunala beslut till miljöbyrån, de ska behandlas där och sedan ska de besvaras.
Redan år 2005 begärde landskapsregeringen om kommunerna åsikter om
man kunde ändra på kravet att det skulle behöva fastställas av landskapsregeringen. De kommuner som gav svar var väldigt positiva till att man skulle
ta bort det här förfarandet. Eftersom vi nu försöker rensa upp lite grann i lagstiftningen och minska på de områden där det förekommer mera byråkrati än
nödvändigt så är det här ett led i det arbetet, tycker vi. Det innebär ändå någon dags arbete för oss, men det innebär också minskad administration för
kommunerna.
Beträffande kommuninvånarna så har de fortfarande möjlighet att besvära
sig mot kommunens beslut om man tycker att avloppsvattenavgiften är för
hög.
Jag hoppas att det här kan få en ganska snabb behandling i finans- och näringsutskottet. Tack.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det förefaller vara uppenbart att det här är någonting
som har glömts bort under åren, med avreglering, större frihet och ansvar för kommunerna och, frikommunsförsök etc. Vi har för all del vissa
aktiviteter kvar vars avgifter ska fastställas, det är närmast konkurrensutsatta aktiviteter på kommunal nivå, jag hänvisar t.ex. till marknadslagen.
Kan vi med detta nu vara förvissade om att sådant som inte längre
behöver underställas, inte heller gör det, att det här var det sista? Har
man i regeringen genomfört någon sorts sållning? Finns det eventuellt
andra underställningsärenden som borde rensas ur lagstiftningen? Om
så är fallet så skulle det vara bra att ha dem med också i detta svep, för
att en gång för alla göra bordet rent.
Minister Carina Aaltonen, replik

Nej, tyvärr har vi inte gjort någon större kartläggning av var vi behöver
rensa. Vi har för avsikt att komma till lagtinget med ändringar där de
dyker upp och där vi inser att det finns problem. Jag har för avsikt att
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också börja titta över ÅMHM-lagen och se om det finns saker där som
kan förenklas för medborgare, företagare och kommuner.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. 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
9

Samordning av finansförvaltningslagen och lagtingsordningen
Landskapsregeringens lagförslag (LF 19/2011-2012)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Diskussion.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Den här framställningen är, som rubriken anger, en samordning
av finansförvaltningslagen och lagtingsordningen. Orsaken till att detta blev
nödvändigt är att den finansförvaltningslag som jobbades fram under den
förra perioden blev tidsmässigt klar före vi fick lagtingsordningen klar. Det
medförde att vissa saker överlappade varandra.
Den här finansförvaltningslagen har inte satts ikraft ännu. Det är meningen att finansförvaltningslagen ska sättas ikraft från och med 2013, med en
samordning mellan lagtingsordningen och finansförvaltningslagen.
Enligt det här förslaget upphävs de bestämmelser i finansförvaltningslagen
som även finns med i lagtingsordningen. Det gäller bestämmelser om upplåning, beslut om budgeten, inkomster och utgifter som upptas i budgeten, balans i budgeten, motiveringar i budgeten, förslag till tilläggsbudget samt fonder utanför budgeten. Dessutom införs i finansförvaltningslagen regler om
nettobudgetering samt om beaktande av bokslutets överskott eller underskott
i budgeten, eftersom det i lagtingsordningen förutsätts att detta ska regleras i
lag, vilket vi gör nu.
Förutom de ovan nämnda ändringarna finns ett par fall där det bedöms
vara mest ändamålsenligt att ändra lagtingsordningen, som helt och hållet är
lagtingets dokument. Det gäller fast egendom, det ska förtydligas hur det ska
hanteras. Det andra är fullmakts förfarande för kommande budgetår. Det här
är ett förslag att reda upp saker och ting så att rätt saker är på rätt plats och
regleras på rätt sätt.
Detta har beretts på ett sådant sätt att lagtinget också har varit involverat
när det framförallt gäller lagtingsordningens bestämmelse. Tack.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Som jag kommer ihåg beredningen och framtagande av finansförvaltningslagen under den förra perioden så sköttes det inte särdeles bra i förhållande mellan lagtinget och landskapsregeringen. Det
var en ganska stor tvist om vem som ska ge förslag om lagstiftning som
också kan påverka lagtinget. Det är klart att det är lagtinget som fastställer i sista ändan.
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Det arbetet leddes av dåvarande talmannen, nu mera vicelantrådet
och finansministern. Man valde då att mer eller mindre koppla bort lagberedningen i framtagande av lagtingsordningen. Nu har dagen kommit
när man ska reda upp det här. Det är faktiskt ganska häpnadsväckande,
som här har konstaterats så finns det paragrafer där lagtingsordningen
inte överensstämmer med arbetsordningen och där förstår man inte vad
innebörden i paragraferna i lagtingsordningen är.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag vet inte vilken hatt jag ska ta på mig, om jag ska ta på
mig min före detta talamanshatt eller om jag ska vara finansansvarig,
men jag tar först på mig min före detta talmanshatt. I det arbetet som vi
gjorde med lagtingsordningen så ansåg vi att lagtingsordningen är av en
sådan dignitet att den står över finansförvaltningslagen. I det arbetet
borde man respektera det. Saker och ting håller på att falla på plats nu,
utgående från den diskussionen. Det kanske kunde ha fallit på plats
ännu snabbare om alla, på vardera sidan, skulle ha varit tillmötesgående.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! I kommande arbete med lagtingsordningar och eventuella
förändringar så bör man ändå, för att nå bästa resultat, utnyttja den lagberedning som landskapsregeringen har, så att man inte behöver reda
upp saker och ting så väldigt mycket efteråt. Man ska utnyttja den kompetens som ändå finns.
Vad gäller den här framställningen och förändringarna så torde det
knappast finnas särskilt mycket politik i den. Man får väl i utskottet titta
lite närmare på nettobudgeteringen och på överlåtelse av egendom och
sådana saker. Jag ser inte några stora problem.
Jag ville lyfta upp den process som förekom under den förra mandatperioden som ledde till att man nu måste reda upp.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag är lite inne på samma tema och går till sidan 4 i
motiveringarna där regeringen, med rätta, har upptäckt en eventuell
diskrepans mellan 51 § i lagtingsordningen och 75 § i arbetsordning.
Vicelantrådet och jag var i hög grad involverade i den förra processen
och här konstateras; ”det här är emellertid en fråga som rör lagtingets
verksamhet och därför tar landskapsregeringen inget initiativ i det fallet.” Jag undrar om vicelantrådet har något tips om hur man skulle hantera den här saken?
Jag lägger sedan märke till, längst ner på sidan 4, att i beredningen
av detta förslag har de facto lagtingsdirektören medverkat. En kommunikation har nu förekommit. Vi bör göra något med anledningen av den
här texten tycker åtminstone jag, som i vars namn lagmotionen gick i tiden om lagtingsordningen.
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Som texten anger så finns det ett behov. Jag tror att det
skulle vara lite förmätet av mig att stå här nu och komma med förslag
utöver det som vi inte har skrivit i texten. Jag tycker att det här ska få ha
sin gilla gång i en diskussion mellan parterna. Det är lagtinget som i
första hand är ansvarig för den biten. Vi är beredda att respektera det.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Tack, fru talman! Jag tänkte i replik ställa en fråga till vicelantrådet, men jag
drog slutsatsen att det blir för långt för en replik.
Jag bekymrar mig lite för tolkningen och den praktiska hanteringen av 7 § i
det här förslaget: ” Beaktande av över- eller underskott enligt landskapsbokslutet”. Det är i och för sig en sorglös frågeställning utan problem. Det är skillnaderna mellan inkomsterna och utgifterna såsom de redovisas i landskapsregeringens bokslut. Det är klart reglerat här.
Min fråga gäller underlydande myndigheter. Vissa av dem, ÅHS och några
skolor, har getts möjlighet att använda deras så kallade överskott, enligt deras
bokslut, vilket egentligen inte borde benämnas som överskott, utan det är
skillnaden mellan budgeterade inkomster och budgeterade utgifter. Har man
underskridit utgiftsbudgeteringen så anses man ha presterat ett överskott.
ÅHS är ett närliggande exempel för mig där man påstår sig ha ett överskott
för 2011 på 1,22 miljoner, i förhållande till lagd budget. Förlusten är ju de
facto 78 miljoner.
I det här sammanhanget bekymrar det mig varför man inte reglerar dessa
underlydande myndigheters rätt att använda sina så kallade överskott? Som
jag ser det är det en diskrepans mellan hanteringen i olika underlydande
myndigheter. Det finns inget tydligt lagstöd för de tolkningar som görs inom
finansavdelningen till den här delen.
Jag undrar om vicelantrådet direkt kan svara på frågan om den har varit
genomgången i beredningen av den förra lagframställningen eller den här
ändringen i lagen som föreslås? Om inte vicelantrådet har uppgifter om det så
ber jag lag- och kulturutskottet att föra ett resonemang kring den frågan. För
det är lite olyckligt att det finns så stora oklarheter kring rätten att använda
de här så kallade överskotten. Tack.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag kan inte minnas att vi har fört någon explicit diskussion
kring just de där sakerna. Jag vill ändå tro att detta kommer att tydliggöras på ett bättre sätt i och med de förändringar som vi arbetar med
när det gäller budgeteringen, att lyfta fram alla tidigare års anslag osv.
Vid nästa budget, som lagtinget får på bordet, så kommer det tydligt att
synas vad som finns t.ex. i ÅHS, Ålands gymnasieskola eller i andra underlydande myndigheter. Så kallade överskott är ju landskapets pengar
sist och slutligen. Ingen underlydande myndighet äger egentligen några
pengar. Om inte pengarna används på det sättet som det har aviserats så
ska pengarna egentligen budgeteras om eller användas på ett sådant sätt
som lagtinget beslutar.
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Tack för att det här kommer att klargöras i det sammanhanget. Jag ber
ändå utskottet att titta på det, för vi har en tidsdiskrepans emellan budgeten för respektive år som ju tas i december. Förslagen från de underlydande myndigheterna ges ofta i september till landskapsregeringen
och det gäller följande budgetår. Klarheten i vilket bokslutsresultat man
har uppnått, så kallat överskott, får man först i april-maj och då är man
inne i året redan. Då kan alltså inte den frågan klargöras annat än principiellt i samband med årsbudgeten. Det är därför som jag har ett visst
behov av att det borde vara lagreglerat i stället.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Fortsatt enda behandling
10

Förslag till första tilläggsbudget för år 2012
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 18/2011-2012)
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 3/2011-2012)
Diskussionen förklarades avslutad vid plenum 30.05.2012. Detaljbehandlingen börjar.
I detaljbehandlingen föreläggs först utgifterna i deras helhet jämte detaljmotiveringar.
Efter det föreläggs inkomsterna jämte detaljmotiveringar i deras helhet. Sedan föreläggs
betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet
godkännas? Godkänt.
Först föreläggs utgifterna jämte detaljmotiveringar i deras helhet. Utgifterna är godkända.
Föreläggs inkomsterna jämte detaljmotiveringar i deras helhet. Inkomsterna är 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.
Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering.
Talmannen föreslår att den allmänna motiveringen föredras enligt mellanrubrikerna i
betänkandet och att ändringsförslagen framläggs under respektive rubrik. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föredras rubriken Allmänt. Rubriken är godkänd.
Föredras Landskapets ekonomi. Begärs ordet?
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Med anledning av att liberalerna inte kan acceptera ett slopande
av sjukdomskostnadsavdraget så föreslår vi att det andra momentet och det
tredje momentets andra mening i betänkandets allmänna motivering under
rubriken "Landskapet, kommunerna och beskattningen" stryks och ersätts
med ett nytt andra moment enligt följande: ”Utskottet stöder inte landskapsregeringens förslag”.
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Talmannen
Begärs ordet?
Ltl Tony Asumaa

Fru talman! Jag understöder ltl Mats Perämaas förslag.
Talmannen
Lagtingsledamoten Mats Perämaa har, med understöd av lagtingsledamoten Tony
Asumaa, föreslagit att det andra momentet och det tredje momentets andra mening i
betänkandets allmänna motivering under rubriken "Landskapet, kommunerna och beskattningen" stryks och ersätts med ett nytt andra moment enligt följande: ”Utskottet
stöder inte landskapsregeringens förslag”.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer att verkställas.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag begär öppen omröstning.
Ltl Tony Asumaa

Fru talman! Jag understöder ltl Mats Perämaas förslag om öppen omröstning.
Talmannen
Öppen omröstning har begärts och kommer att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna
Roger Slotte och Axel Jonsson att biträda i omröstningen.
De som röstar med finans- och näringsutskottets förslag röstar ja, de som röstar för lagtingsledamoten Mats Perämaas ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen är godkänd.
Upprop.
Omröstningen har gett resultatet: 19 ja-röster, 6 nej-röster och 3 avstod och 2 var frånvarande. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finans- och näringsutskottets betänkande.
Talmannen
Begärs ytterligare ordet?
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag vill under rubriken ”Landskapet, kommunerna och beskattningen” fogas följande mening som ett nytt första stycke: ”Utskottet föreslår att sjukdomskostnadsavdraget kvarstår i sin nuvarande form, tills följderna har analyserats och förslag till kompensation för de mest drabbade
grupperna har tagits fram, samt att kommunerna fortsättningsvis kompenseras av landskapet för det inkomstbortfall som sjukdomskostnadsavdraget
medför. Vidare förslår jag att stycke ett och två under rubriken ”Landskapet,
kommunerna och beskattningen” utgår. Tack.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Inte heller jag vill slopa sjukdomskostnadsavdraget. Jag vill inte
rulla över kostnaderna på kommunerna, därför understöder jag ltl Eklunds
eminenta förslag.
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Talmannen
Lagtingsledamoten Brage Eklund har, med understöd av lagtingsledamoten Anders Eriksson, föreslagit att det till betänkandets allmänna motivering under rubriken ”Landskapet, kommunerna och beskattningen” fogas följande mening som ett nytt första
stycke: ”Utskottet föreslår att sjukdomskostnadsavdraget kvarstår i sin nuvarande form,
tills följderna har analyserats och förslag till kompensation för de mest drabbade grupperna har tagits fram, samt att kommunerna fortsättningsvis kompenseras av landskapet för det inkomstbortfall som sjukdomskostnadsavdraget medför. Vidare har ledamoten Brage Eklund föreslagit att stycke ett och två under rubriken ”Landskapet,
kommunerna och beskattningen” utgår.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finans- och näringsutskottets
förslag röstar ja, de som röstar för lagtingsledamoten Brage Eklunds ändringsförslag
röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen är
godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finans- och näringsutskottets betänkande.
Begärs ytterligare ordet?
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Med anledning av behovet av lagtinget behåller makten över
budgeten och kontrollen över ekonomin så föreslår jag följande; att den
andra och tredje meningen i första stycket under rubriken "Budgetstrukturen" ersätts med följande text: ”Lagtinget ska fortsättningsvis i enlighet
med tjänstemannalagens stadganden och via tydliga budgetmotiveringar avgöra om tjänster ska inrättas eller indras.”
Ltl Tony Asumaa

Fru talman! Jag understöder ltl Perämaas förslag.
Talmannen
Lagtingsledamoten Mats Perämaa har, med understöd av lagtingsledamoten Tony
Asumaa, föreslagit att den andra och tredje meningen i första stycket under rubriken
"Budgetstrukturen" ersätts med följande text: ”Lagtinget ska fortsättningsvis i enlighet
med tjänstemannalagens stadganden och via tydliga budgetmotiveringar avgöra om
tjänster ska inrättas eller indras.”
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finans- och näringsutskottets
förslag röstar ja, de som röstar för lagtingsledamoten Mats Perämaas ändringsförslag
röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finans- och näringsutskottets betänkande.
Samhällsservicereformen. Godkänd.
Utveckling och modernisering av förvaltningen. Godkänd.
Näringspolitik. Begärs ordet?
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Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Det finns inte näringar som drabbas av så mycket nedskärningar som jordbruksnäringen. Mot bakgrund av detta så vill jag avisera ändringar under rubriken ”Lantbruksavbytarsystemet” fogas en ny mening i slutet av första stycket enligt följande: ”Utskottet uppmanar landskapsregeringen att utföra en konsekvensutredning innan en reform av avbytarsystemet
och det tänkta investeringsstödssystemet sätts i kraft.” Samt att första meningen i sista stycket utgår.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Jag tycker att det är ett bra förslag, jag tycker att det är bra motiveringar. Jag vill redan nu avisera att vi önskar öppen omröstning ifall någon
sent omsider ska vakna.
Talmannen
Begärs ordet?
Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Eklunds förslag.
Talmannen
Begärs ytterligare ordet?
Ltl Axel Jonsson

Jag ber att få understöda ltl Erikssons förslag om öppen omröstning.
Talmannen
Lagtingsledamoten Brage Eklund har, med understöd av lagtingsledamoten Anders Eriksson, föreslagit att det till allmänna motiveringen under rubriken ”Lantbruksavbytarsystemet” fogas en ny mening i slutet av första stycket enligt följande: ”Utskottet uppmanar landskapsregeringen att utföra en konsekvensutredning innan en reform av avbytarsystemet och det tänkta investeringsstödssystemet sätts i kraft.” Samt att första
meningen i sista stycket utgår.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Öppen omröstning har begärts, understötts och
kommer att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna Karl-Johan Fogelström och Katrin
Sjögren att biträda omröstningen
De som röstar med finans- och näringsutskottets förslag röstar ja, de som röstar för lagtingsledamoten Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej.
Upprop.
Omröstningen har gett resultatet: 23 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstod och 2 var frånvarande. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finans- och näringsutskottets betänkande.
Utbildnings- och kulturpolitik. Begärs ordet?
Ltl Tony Asumaa

Fru talman! Vi inom liberalerna kan inte vara för för att försämra de ekonomiska förutsättningarna för de studerande. Med anledning av detta så föreslår vi att det första momentets sista mening i betänkandets allmänna motivering under rubriken "Utbildnings- och kulturpolitik" ersätts med följande:
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”Utskottet stöder inte landskapsregeringens förslag om att inte indexjustera
studiestödet för åländska studeranden”.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Asumaas förslag.
Talmannen
Lagtingsledamoten Tony Asumaa har, med understöd av lagtingsledamoten Mats
Perämaa, föreslagit att det första momentets sista mening i betänkandets allmänna motivering under rubriken "Utbildnings- och kulturpolitik" ersätts med följande: ”Utskottet stöder inte landskapsregeringens förslag om att inte indexjustera studiestödet för
åländska studeranden”. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Ltl Tony Asumaa

Fru talman! Jag begär öppen omröstning i frågan.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Tony Asumaas förslag.
Talmannen
Öppen omröstning är begärd, understödd och kommer att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna Christian Beijer och Gunnar Jansson att biträda omröstningen.
De som röstar med finans- och näringsutskottets förslag röstar ja, de som röstar för lagtingsledamoten Tony Asumaas ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen är godkänd.
Upprop.
Omröstningen har gett resultatet: 19 ja-röster, 6 nej-röster och 3 avstod och 2 var frånvarande. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finans- och näringsutskottets betänkande.
Talmannen
Begärs ytterligare ordet?
Ltl Brage Eklund

Fru talman! Under rubriken ”Utbildnings- och kulturpolitik” fogas en ny sista
mening i första stycket enligt följande: ”Utskottet föreslår vidare att landskapsregeringen utökar de studerandes möjlighet till självfinansiering av sina
studier genom att som kompenserande åtgärder se över maximibeloppet för
landskapsborgen för studielån, samt att ta bort de inkomstgränser som kan
reducera studiepenningen inom dagens studiestöd.”
Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Eklunds förslag.
Talmannen
Lagtingsledamoten Brage Eklund har, med understöd av lagtingsledamoten Axel Jonsson, föreslagit att det till den allmänna motiveringen under rubriken ”Utbildnings- och
kulturpolitik” fogas en ny sista mening i första stycket enligt följande: ”Utskottet föreslår vidare att landskapsregeringen utökar de studerandes möjlighet till självfinansiering av sina studier genom att som kompenserande åtgärder se över maximibeloppet för
landskapsborgen för studielån, samt att ta bort de inkomstgränser som kan reducera
studiepenningen inom dagens studiestöd.”
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Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finans- och näringsutskottets
förslag röstar ja, de som röstar för lagtingsledamoten Brage Eklunds ändringsförslag
röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen är
godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finans- och näringsutskottets betänkande.
Social- och miljöpolitik. Godkänd.
Trafikpolitik. Begärs ordet?
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Med anledning av behovet av att minska landskapets driftskostnader i skärgårdstrafiken så vill vi skynda på kortruttsutbyggnaden. Därför
föreslår vi att det tredje momentet i betänkandets allmänna motivering under
rubriken "Skärgårdstrafiken" kompletteras med följande: ”Arbetet med att
bygga ett färjfäste på östra Föglö inleds omedelbart för att leda Kökartrafiken
den vägen och arbetet med sikte på förbättrad förbindelse från fasta Åland till
och från Föglö återupptas”.
Ltl Tony Asumaa

Fru talman! Jag understöder ltl Perämaas förslag.
Talmannen
Lagtingsledamoten Mats Perämaa, har med understöd av lagtingsledamoten Tony
Asumaa, föreslagit att det tredje momentet i betänkandets allmänna motivering under
rubriken "Skärgårdstrafiken" kompletteras med följande: ”Arbetet med att bygga ett
färjfäste på östra Föglö inleds omedelbart för att leda Kökartrafiken den vägen och arbetet med sikte på förbättrad förbindelse från fasta Åland till och från Föglö återupptas”.
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finans- och näringsutskottets
förslag röstar ja, de som röstar för lagtingsledamoten Mats Perämaas ändringsförslag
röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen är
godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finans- och näringsutskottets betänkande.
Personalfrågor. Godkänt.
Åland och kontakterna till Sverige. Godkänt.
Allmänna motiveringen är därmed behandlad.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Föredras
11
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Berättelse över redovisningen av valfinansieringen för lagtings- och kommunalvalen
2011
Landskapsregeringens berättelse (LB 1/2011-2012)

Berättelsen överlämnas till lagtinget i enlighet med 9 § landskapslagen om valfinansiering. Först tillåts diskussion och därefter antecknar sig lagtinget berättelsen för kännedom.
Diskussion.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Det här området regleras av landskapslagen om valfinansiering från
2011.
På sidan 5, under rubriceringen; ”Uppgifter som skulle lämnas i valfinansieringsredovisningen” anger nivåerna på stöd som kandidaterna ska uppge
och är föremål för redovisning.
Man kan konstatera att alla redovisningsskyldiga i lagtinget, dvs. 27 personer, har lämnat redovisning. Av de invalda och suppleanter som är redovisningsskyldiga i kommunerna, 272 personer, så är det endast 18 procent som
inte lämnat in redovisning. Så långt är allting bra.
Frågan som kvarstår är om man ska utveckla det här, ska det utgå någon
form av vite och för det andra, kan kommunala kanslier översända kompletta
redovisningar även digitalt?
Jag överlämnar det här till lagtinget att ta del av. Det ser bra ut så här
långt. De flesta verkar ha haft ordning och reda med sig i sitt arbete, sin
finansiering av valkampanjen och också redovisat för det.
Talmannen
Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Berättelsen antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
För kännedom
12

Kommersialisering av vrakölen
Ltl Anders Erikssons skriftliga fråga (SF 8/2011-2012)
En fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget
och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 04.06.2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 28 ledamöter är närvarande.
Lagtingsledamoten Igge Holmberg anhåller om ledighet från dagens plenum på grund
av deltagande i BSPC-möte i Kaliningrad. Beviljas.
Talmanskonferensen har beslutat att det idag hålls ett andra plenum för första behandling av ärende nr 2 på föredragningslistan. Talmanskonferensen har vidare diskuterat
tidtabellen och har beslutat att plenum denna vecka hålls ännu på onsdag kl.12.00 och
lördag. Nästa plenum därefter hålls måndagen den 3 september. Antecknas.
Bordläggning
1

Redogörelse enligt 32 § arbetsordningen för Ålands lagting för tiden 1 november 2010
– 31 oktober 2011
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SJPN 2/2011-2012)
Landskapsregeringens redogörelse (RS 3/2011-2012)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 06.06.2012. Godkänt.

Bordläggning
2

Taxan för avloppsvattenavgift
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 19/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 18/2011-2012)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till nästa plenum. Godkänt.

Andra behandling
3

Godkännande av tilläggsprotokollet om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 5/2011-2012)
Landskapsregeringens yttrande (RP 11/2011-2012-s)
Republikens presidents framställning (RP 11/2011-2012)
Först tillåts 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
4

Främjande av integration
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 6/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 11/2011-2012)
I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslagen sådana de godkänts i
första behandlingen eller att förkasta dem.
Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs lagförslagen för beslut i andra behandling var för sig. Därefter föreläggs betänkandets motiveringar för
godkännande i enda behandling och slutligen eventuella klämförslag. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
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Diskussion. Ingen diskussion.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om främjande av integration för godkännande
i andra behandling. Begärs ordet?
Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Med anledning av Ålands Framtids höga ambitioner i integrationspolitiken så föreslår vi att lagförslaget förkastas i sin helhet enligt klämmen i min reservation.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Jag understöder ltl Jonssons förslag.
Talmannen
Under behandlingen har ltl Axel Jonsson, understödd av ltl Anders Eriksson, föreslagit
att lagtinget ska förkasta lagförslaget. Omröstning kommer därför att verkställas.
Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att lagförslaget ska antas röstar ja och de som röstar för ltl Axel Jonssons förslag att lagförslaget ska förkastas röstar
nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om

ändring av landskapslagen om tillämpning i

landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa för godkännande i andra
behandling. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet för godkännande i andra behandling. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av lagen om utkomststöd för godkännande i andra behandling. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion?
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Integrationslagen hänvisar till detaljmotiveringar i rikspropositionen och det medför en svåröverskådlig lagstiftningsteknik.
Med anledning av ovanstående förslås att ”lagtinget ger landskapsregeringen i uppdrag att i tillägg till den planerade broschyren riktad till invandrare, utarbeta tillämpningsanvisningar för de myndigheter som ska verkställa
lagen enligt åländska förhållanden”.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Jag ber att få understöda ltl Katrin Sjögrens klämförslag.
Talmannen
Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Lagtinget har i enda behandling
godkänt motiveringen.
Ltl Katrin Sjögren, understöd av vtm Viveka Eriksson, har föreslagit att lagtinget ska
godkänna en åtgärdsuppmaning av följande lydelse: ”att lagtinget ger landskapsregeringen i uppdrag att i tillägg till den planerade broschyren riktad till invandrare, utarbeta tillämpningsanvisningar för de myndigheter som ska verkställa lagen enligt
åländska förhållanden”.
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Klämförslaget framgår av en reservation till betänkandet och behöver därför inte bordläggas.
Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att lag- och kulturutskottets betänkande röstar ja och de som röstar för ltl Katrin
Sjögrens kläm förslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har i andra behandling beslutat godkänna lag- och kulturutskottets
förslag.
Lagförslagets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Andra behandling
5

Växtskyddsmedel
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 16/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 17/2011-2012)
Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som
ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Diskussion. Ingen diskussion.
Först föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen
om växtskyddsmedel för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i
andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av vattenlagen för landskapet Åland 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
6

Elmarknadslag
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 17/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 13/2011-2012)
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. Ingen diskussion.
Förslaget till landskapslag om ändring av ellagen för landskapet Åland 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
7
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Privat socialservice
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 14/2011-2012)

Ltl Gunnar Janssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 5/2011-2012)
Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som
ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling samt eventuella klämförslag.
Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Diskussion. Ingen diskussion.
Först föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen
om privat socialservice 6 för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har
i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 29 § barnomsorgslagen för landskapet Åland 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.
Begärs ytterligare ordet?
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! I motionen om servicesedlar förslår jag ”att lagtinget beslutar ge landskapsregeringen i uppdrag att inleda lagberedning som syftar till
stiftande av landskapslag om servicesedlar inom vården och omsorgen samt
förelägga lagtinget förslag till lagstiftning på området”, helt enligt reservationens kläm.
Ltl Gunnar Jansson

Fru talman! Jag stöder ltl Torsten Sundbloms förslag.
Talmannen
Ltl Torsten Sundblom, understöd av ltl Gunnar Jansson, har föreslagit att lagtinget ska
godkänna en åtgärdsuppmaning av följande lydelse: ”att lagtinget beslutar ge landskapsregeringen i uppdrag att inleda lagberedning som syftar till stiftande av landskapslag om servicesedlar inom vården och omsorgen samt förelägga lagtinget förslag
till lagstiftning på området”.
Klämmen framgår av en reservation till betänkandet och behöver därför inte bordläggas. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att lag- och kulturutskottets betänkande röstar ja och de som röstar för ltl Torsten Sundbloms klämförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas?
Godkänd. Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa
sig. Majoritet för ja. Lagtinget har i andra behandling beslutat godkänna social- och miljöutskottets förslag. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Andra behandling
8

Begränsning av producentansvar
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 6/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 16/2011-2012)
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.
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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.
Första behandling
9

Godkännande av protokollet till konventionen om barnets rättigheter
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 7/2011-2012)
Landskapsregeringens yttrande (RP 10/2011-2012-s)
Republikens presidents framställning (RP 10/2011-2012)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Katrin Sjögren

Fru talman! Lag- och kulturutskottet har behandlat lagen som sätter i kraft
det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi. Lag- och kulturutskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.
Protokollet till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av
barn, barnprostitution och barnpornografi förpliktar konventionsstaterna att
förbjuda försäljning av barn samt utnyttjande av barn för prostitution eller
pornografi. Protokollet innehåller också bestämmelser om strafflagstiftningens och jurisdiktionens räckvidd, om utlämnandet av brottslingar och om det
mellanstatliga samarbetet. Dessutom innehåller protokollet bestämmelser
om beslagtagande och förverkande av föremål som använts för att begå brott
eller av vinster som härrör från brott. I protokollet finns också bestämmelser
om skydd av barnoffrens rättigheter och intressen under brottmålsrättegångar.
Det fakultativa protokollet faller till vissa delar inom ramen för landskapets behörighet. Detta gäller särskilt för artiklarna 8 och 9. Landskapsregeringen kommer att verka för att landskapets myndigheter vidtar nödvändiga
åtgärder i enlighet med protokollets bestämmelser till den delen myndigheternas ansvarsområden berörs.
Enligt artikel 8 ska konventionsstaterna besluta om lämpliga åtgärder för
att under det straffrättsliga förfarandet skydda de rättigheter och intressen de
barn har som är offer för de verksamheter som är förbjudna enligt protokollet. Enligt artikel 9 ska konventionsstaterna vidta åtgärder för att förebygga
de brott som avses i protokollet. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att
skydda barn som är speciellt sårbara.
Ytterligare lagstiftning torde inte vara nödvändig på Åland. De lagar som i
första hand berörs är grundlagen och barnskyddslagen samt barnkonventionen som är antagen av lagtinget.
Vad gäller den praktiska tillämpningen konstaterar utskottet att mycket
fungerar väl men att det också finns vissa utmaningar. Utskottet vill här först
hänvisa till den samordning mellan myndigheterna i landskapet som sker enligt den s.k. Barnahusmodellen. I regeringspropositionen hänvisar man till
Åland som ett gott exempel.
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Samarbetet inom Barnahuset fungerar enligt vad utskottet fått erfara fortsättningsvis i huvudsak enligt intentionerna. Däremot leder arbetsbelastningen vid åklagarmyndigheten och domstolen till förseningar som är olyckliga när det handlar om barn och unga.
Det nu aktuella protokollet rör frågor som till avgörande del handlar om
kunskap och attityder. Utskottets intryck är att medvetenheten och kunskapen hos myndigheter som t.ex. polisen märkbart har ökat. Utbildning av personalen inom de myndigheter som handhar ärenden som rör barn och unga
är mycket central även med tanke på protokollets förverkligande.
I landskapet bedrivs attitydförändrande och förebyggande verksamhet.
Denna riktar sig främst till barn och unga samt till föräldrarna. Som exempel
kan nämnas att Fältarna erbjuder alla skolor en brett upplagd dubbellektion i
”Sex och kärlek”. Intresset för lektionen varierar skolorna emellan. Dessutom
ordnar Fältarna föreläsningar om självkänsla och självförtroende. För föräldrarna ordnas information i samarbete med polisen men uppslutningen från
föräldrarnas sida är inte god. Fältarna jobbar även med information och förebyggande arbete i fråga om internet både vad gäller sexuellt utnyttjande och
mobbing. Utskottet vill i sammanhanget även nämna de projekt som bedrivs
av Rädda Barnen. Hit hör bland annat projektet ”Barnens internet”. Också
tjejgruppsverksamheten som bedrivs i ett samarbete med Ålands fredsinstitut
är viktig.
Enligt vad utskottet fått erfara förekommer det ingen egentlig barnprostitution i landskapet. Däremot förekommer det från tid till annan verksamhet
som tangerar utnyttjande av barn. Utskottet har fått erfara att antalet anmälda fall av våld mot barn (misshandel, sexuellt utnyttjande mm) varierar
från år till år.
I den proposition som ligger till grund för antagandet av lagen om sättande
i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen omtalas en handbok för barn. Utskottet finner det synnerligen angeläget
att svenskspråkiga barn inte ges sämre information och därmed förutsättningar än finskspråkiga och uppmanar landskapsregeringen att följa upp
ärendet.
Enligt artikel 12 i protokollet ska varje konventionsstat inom två år efter
protokollets ikraftträdande lämna en rapport till den internationella kommittén för barnets rättigheter. Detta är alltså FN. Rapporten ska innehålla utförlig information om de åtgärder konventionsstaten vidtagit för att genomföra
bestämmelserna i protokollet. Landskapsregeringen har tidigare avgett en
rapport till riksmyndigheterna men den har inte sänts vidare till kommittén
för barnets rättigheter. Enligt utskottets mening bör landskapsregeringen i
framtiden beredas möjlighet att avge en egen rapport som bör fogas till motsvarande rapport från regeringen till kommittén. Utskottet har noterat att det
i Danmarks rapport till kommittén finns ett särskilt kapitel om Färöarna och
Grönland.
Protokollet är mycket angeläget eftersom det både tar sikte på att skydda
barn och stärka deras mänskliga rättigheter. Utskottet föreslår att lagtinget
ger sitt bifall till lagens ikraftträdande. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Detta är en viktig fråga. Jag tycker att utskottet ger ett bra
betänkande. Presentationen var också bra. Det har kommit mer sub-

837

stans till det här ärendet. I remissen uttalade jag en viss kritik mot det
yttrande som landskapsregeringen gav. Den innehöll mycket teknikaliteter istället för att beröra sakfrågan. Jag har uppfattat att tanken med
landskapsregeringens yttranden är att vi i lagtinget ska ha lite mer kött
på benen när de här presidentpropositionerna kommer på vårt bord. Tidigare liknade de mer något som ramlade ner från himlen. Då fick vi
försöka utröna vad som var vad. Jag tycker landskapsregeringens yttrande var lite tunt. Är detta något man har diskuterat i utskottet? Jag
kan inte läsa något om detta i betänkandet. Det nämndes inte heller i
presentationen.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är ingenting som vi direkt diskuterade i utskottet. Trots att
vi hade väldigt stor tidsbrist försökte vi ta reda på så mycket fakta som
möjligt. Vi läste också tidigare lagutskotts betänkanden. De var mycket
fylliga och gav mycket information. Vi diskuterade alltså inte detta i utskottet, utan vi tog reda på egen information.
Ltl Anders Eriksson, replik

Orsaken till denna fråga, som i och för sig är en teknikalitet, är den att
jag tycker att det är viktigt om man ska få hjälp från de yttranden som
ges från regeringens sida. Det är viktigt att också regeringen går in på
djupet i de här frågorna. Den bör delge lagtinget de åsikter som eventuellt finns inom regeringsblocket. Hur ser utskottsordförande på det?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det där är en ledande fråga. All information som lagtinget får i
förväg är viktig. Här var det de sakkunniga i utskottet som satte sig in i
frågan. Det som ledamoten Anders Eriksson påpekar är en synnerligen
viktig och allvarlig fråga. Ju fler som får ta del av informationen före,
desto bättre.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ville Walve

Fru talman! Betänkandet vi har framför oss är det snabbast behandlade betänkandet som jag har varit med om någonsin i LKU. Vi gjorde hörande,
skrivning och justering på samma dag. Tack till alla utskottsmedlemmar och
lagtingsdirektören för flexibilitet.
Vi gick ganska djupt i de artiklar där Åland har behörighet. Utskottets intryck är att landskapet juridiskt är välrustat för att kunna anta den här lagen.
Vi har ett föredömligt arbete som bedrivs inom vår polis. Det finns många poliser som är avdelade specifikt för förhör med barn. Landskapsregeringen noterar att artikel 8 och 9 är de som berör Åland. Jag vill också lyfta upp artikel
6. Som jag läser självstyrelselagen har vi behörighet inom förundersökningar
som gäller den egna polisen. Vad gäller motsvarighet i landskapslagstiftningen till artikel 6 kan vi konstatera att den uppfylls. Det samarbete som nämns
inom artikel 6 förefaller att fungera på basis av de hörande som vi har haft i
närområdena i Sverige och Finland. Vår polis har mycket samarbete där.
Vi är ganska bra på att ta hänsyn till barn enligt artikel 8. Åland och barnhusmodellen lyfts fram i regeringens proposition. Vi har stark kompetens
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inom området hos vår polismyndighet. Därmed är det inte sagt att allt skulle
vara frid och fröjd. Finland och Åland har kritiserats mycket, också internationellt, för försenade handläggningar. Det är alltså den artikel där det står att
man bör undvika onödig försening i handläggning av ärenden. Här är vi inte
mönsterelever. Trots att en stor del av den internationella kritiken riktats uttryckligen mot rättsväsendet där vi inte har behörighet finns det anledning att
syna också våra egna handläggningstider.
Detta är en del av ett mycket större samhällsproblem. Vi har idag ett rättsväsende där vuxna människor har vant sig vid att det kan ta två år innan man
får ett avgörande i ett civilrättsligt mål. Försök att förklara det för ett barn.
För ett barn är en dag en vecka och en vecka är en månad och en månad är en
evighet. Här finns det att förbättra.
I remissdebatten lyfte lagtingsledamot Gunnar Jansson upp en mycket stor
fråga, dvs. Ålands funktion i konventionens rapporteringsmekanismer. Det är
en stor fråga. Den går bortom godkännandet eller förkastandet av det här
protokollet. Utskottet har noterat att Åland tillfrågades första gången Finland
rapporterade om barnkonventionen. Därefter har Åland glömts bort i riksrapporteringen. Här vill jag ge en liten eloge till min kollega Axel Jonsson
som under ärendets behandling letade fram Danmarks rapport. Han kunde
konstatera att de har ett särskilt kapitel om Färöarna och Grönland som desssutom är högst upp i rapporten. Det är ganska anmärkningsvärt.
Moderaterna stöder att lagtinget ger sitt bifall till detta fakultativa protokoll. Vi vill särskilt betona vikten av de förebyggande åtgärder som nämnd i
artikel 9. Dessa bedrivs på ett förtjänstfullt sätt inom den tredje sektorn,
bland annat av Rädda barnen och Fältarna. Detta sker ofta i samarbete med
landskapet.
Fru talman, på några punkter är vi bäst i klassen, men vi kan bli bättre.
Inte minst vad gäller handläggningstiderna. Vi står idag tillräckligt väl juridiskt rustade för att ge vårt bifall till detta fakultativa protokoll.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Nu tar jag på mig en annan hatt och talar som en del av oppositionen. Under förra mandatperioden gav lagtinget sitt bifall till Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och
sexuella övergrepp. Då var resurserna till polisen en stor fråga. Nu vet vi
att dessa resurser ska dras ner ytterligare. Detta är en fråga som man
måste bevaka. Resurserna måste räcka till för de här viktiga uppgifterna.
Det är lite oroande hur det ser ut på polisen.
Ltl Wille Valve, replik

Jag tror det var en fråga som var mer riktad till kansliministern. Vi kan
konstatera att vi har tre personer som arbetar med förhör av barn. Det
handlar om ganska omfattande brott. Därför är fallen ganska komplicerade. Det är mycket att ta hänsyn till. Därför tar det mycket tid. En sådan synpunkt kan få förståelse.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag tänker också hålla mig till det här ämnet om polisen och förhör av barn. Det har tagit en hel del tid och det finns väldigt
bra resurser. Man har specialutbildning i Sverige. Problemet är att det
många gånger handlar om synnerligen komplexa och svåra frågor. Det
är viktigt att man kommer så nära sanningen som det är möjligt innan
ärendet går vidare. Man vill inte gå in för tidigt heller. Det finns sällan
utomstående vittnen till händelserna.
Däremot tror jag att de här vanliga brotten mot barn prioriteras. Om
det handlar om enkla och okomplicerade brott ser man till att de glider
väldigt snabbt genom organisationen. Några fall har varit otroligt svåra.
Detta har lett till att polisen fått ögonen på sig. Jag försäkrar mig om att
vad det gäller det här med polisens resurser att man inte kommer att ingripa i den här gruppen av poliser som jobbar med det här. Tack.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! Jag är mycket nöjd över utskottets betänkande. Har de kommit
fram till att de flesta barnen på Åland har det bra så jag har inget att anmärka
på det. Men lag- och kulturutskottet skriver i sitt betänkande att de erfar att
lagstiftningen i landskapet torde vara tillfyllest för att uppfylla förpliktelserna
i protokollet och hänvisar samtidigt till bland annat barnskyddslagen. Visst
har den relativt nya barnskyddslagen medfört en hel del förbättringar. Det
behöver inte betyda att den är helt perfekt. Jag kommer att lyfta upp åtminstone en specifik frågeställning i mitt anförande som ett exempel på något som kunde förbättras.
Rädda barnen i riket får mer än ett par miljoner euro från penningautomatspelverksamheten. Organisationen har varit behjälplig i lagstiftningsprocessen med sina jurister. Rädda barnen i riket driver och företräder egna
barnhem och står för juristhjälp till fosterfamiljer. Vad jag har förstått så stöder de inte barnens riktiga föräldrar med juridisk hjälp. Förstå mig inte fel.
Rädda barnen gör många bra saker och det har varit mycket bra att de har varit behjälpliga med den lagstiftningen, men de företräder inte föräldrar och
familjer till omhändertagna barn.
Vad vill jag då säga med det här? Enligt det jag fått veta hördes inte familje- och föräldrasidan i tillräcklig utsträckning när lagstiftningen kom till i
riket. Detta kan innebära bekymmer. All lagstiftning, men särskilt såhär viktig lagstiftning, borde tillkomma genom att man tar in erfarenheter från så
många vinklar som möjligt.
Den nya barnskyddslagen innehöll dock en hel del förändringar. Bland annat har anmälningsskyldigheten ökat hos dem som på något sätt är inblandade i barns situationer. Detta är bra, men samtidigt ökar risken för felaktiga
anmälningar. Detta kan i sin tur leda till tragedier. Det här ställer förstås
ännu större krav på lagstiftningen och på kunskapen hos dem av samhället
anställda ansvarspersonerna.
Vi har barnpsykologer, psykologer, terapeuter, barnombudsmän och speciallärare. Idag har vi sannolikt fler yrkesroller som arbetar med barn än någonsin tidigare i vår historia. Vi pumpar in mer och mer pengar i barnskydd

840

här på Åland. Kostnaderna har ökat dramatiskt. Det är oroväckande att vi har
ett så stort behov i samhället. Själva kostnadsökningen i och med ny lagstiftning kan vara okej om mörkertalet tidigare har varit stort och om det nu är
fler barn som får hjälp. Här kan det behövas uppföljning av vad det beror på.
Detta bör ske främst i kommunerna.
Det har höjts en del röster på rikshåll och media har uppmärksammat att
tjänstemän som hanterar akuta omhändertaganden av barn har fått för stor
makt. Ett akut omhändertagande baserar sig på en tjänstemans tyckande. Det
finns regler för hur länge det får gå innan man rapporterar o.s.v. Problemet
är kanske inte enormt, men ett enda fel beslut kan vara väldigt ödesdigert för
en familj. Bara att hamna i den här situationen är nästan övermäktig för en
familj att klara av gentemot en myndighet. Makten hos socialarbetarna är
större än hos polisen i dessa fall.
Det är möjligt att en tjänsteman tar beslut om ett akut omhändertagande
för att vara på den säkra sidan och skydda sig själv från eventuella problem.
De här är självklart inga lätta beslut. Man har checklistor och utbildning. Det
kommer dock alltid med en egen bedömning. Om tjänstemannen överreagerar i en sådan situation finns det vad jag vet inget motsvarande straff eller ersättningsföreläggande för felaktig maktutövning. Föräldrarna och barnet är
helt i händerna på tjänstemän. Troligen har de inget rättsligt skydd vad gäller
ansvarsutkrävande och ersättningsmöjligheter från myndigheten.
Vi får dock inte hamna i en sådan situation att barn inte akut omhändertas
eftersom man är rädd för straffpåföljder. Det här är ett mycket komplext område som kräver ordentlig kunskap och klokskap.
Det man måste komma ihåg är att barnet också drabbas av ett omhändertagande. Det kan bli livslång påverkan för ett sådant barn. Det finns alltså
skäl till att man inte slår sig till ro utan att vi hela tiden arbetar med att följa
upp och förbättrar lagstiftning, kunskap och annat inom det här viktiga området.
Fru talman! Utskottet nämner också Rädda Barnens synnerligen viktiga
förebyggande projekt ”Barnens internet”. Jag har själv varit och lyssnat på
ett föredrag som vi för andra gången från Hem- och skolaföreningen i Ytternäs skola arrangerade tillsammans med Rädda Barnen. Första gången kom 56 föräldrar. Andra gången, i början av det här året, kom ett 15-tal föräldrar.
Och då ska ni veta att vi har 250 elever och därmed cirka 500 föräldrar i skolan. Det är alltså svårt att få folk att komma på föreläsningar om barns internetanvändande. Kanske det också är så att de föräldrar som behöver det mest
inte kommer alls. Här har vi ett stort bekymmer. Hur ska vi få ut informationen till föräldrarna? Jag har ingen patentlösning på det, men helt klart
måste det jobbas på. Kanske man måste arrangera föreläsningen i samband
med något mer dragande evenemang? Projektet som sådant är dock synnerligen viktigt och behöver fortgå med tanke på att vi som föräldrar helt omöjligen kan stoppa det ökande informationsflödet till våra barn som tillgången till
internet innebär. Vi måste bara lära oss hur vi tacklar de problem som detta
innebär. Rädda Barnens projekt ”barnens internet” ger en hel del av den kunskapen. Tack.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman, rättsskyddet diskuterades mycket i samband med behandlingen i det föregående lagtinget och särskilt då i social- och miljöutskot-

841

tet. Detta skedde i samband med lagstiftningen som förändrade principerna för beslutsfattande vid omhändertagande av barn särskilt i akuta
situationer. Jag hörde till dem som bekymrade mig över hur det skulle
bli. Den här förändringen som skedde från att tidigare socialnämnden,
ett politiskt organ, hade varit inblandade i huvuddelen av de här fallen i
alla fall. Nu skulle man överföra det till tjänstemanna- och domstolsnivå
mer markant. Det fanns en risk för det här som ledamot Carlsson pekar
på. Det blir inte alltid rätt då heller. Det kan skapa problem. Därför är
det otroligt viktigt att man följer upp de fall där de uppstår problem och
ser till att de kan korrigeras.
Ltl Petri Carlsson, replik

Jag tog upp det här eftersom det har uppmärksammats på rikshåll. Jag
tror inte att vi har haft särskilt mycket problem på Åland. Det är bara för
att belysa att det kan finnas problem och förbättringspotential framöver.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Skälet till den förändrade lagstiftningen också på Åland var
förändringen i riket av lagstiftningen. Där hade man haft åtskilliga problem. Riket är 200 gånger större än vad Åland är. Därför är detta rimligt. Vi har haft en del problem i vissa kommuner här på Åland där resurserna kanske inte var de allra bästa och där alla känner alla osv. Det
har varit en del prövningar som inte alltid sett till barnets bästa. Detta är
det viktiga i de här frågorna. På det sättet var det inte så svårt att anta
den här lagstiftningen. Men jag tycker ändå att det är viktigt att framhålla att man inte då och inte nu får vara så blåögd att man inte skulle
tro att det nya systemet också innehåller problem. Därför måste vi vara
väldigt observanta.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Jag tycket att det var ett bra anförande som ledamot
Carlsson höll. Konstruktiv kritik är alltid välkommen och trevlig. Han
pekar på några problem och utmaningar som vi ändå har framför oss
med bland annat barnskyddet. Därför undrar jag vad ledamot Carlsson
har för förslag på åtgärder för att försöka lösa de här problemen. Finns
det några sådana tankar hos ledamot Carlsson?
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman. Jag pekade på en frågeställning. Nämligen möjligheten
till ersättning från myndigheten ifall man hamnar i en sådan situation
där det sker en missbedömning under ett akut omhändertagande. Där är
man faktiskt under tjänstemannens bedömning under 30 dagar. Det
skulle det kunna finnas någon form av ersättningsmöjligheter i sådana
fall.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack. Min uppfattning är att denna möjlighet finns redan idag. Man kan
få skadestånd om det visar sig att man har lidit skada av felaktiga beslut.
Kanske det var en missuppfattning när jag hörde ledamot Carlsson prata
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om ekonomiska straff för tjänstemännen. Var det en missuppfattning eller var det ett förslag?
Ltl Petri Carlsson, replik

Nej, jag har inte nämnt ekonomiska straff för tjänstemän. Jag tror att
myndigheten som sådan också måste kunna stå bakom när det gäller ersättningsbiten. Där kan det bli fel om pekar ut enskilda tjänstemän.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Vi får inte glömma att en del av rubriken för det här
ämnet är konventionen om barnens rättigheter. Det är viktigt att man
ser barnens rättigheter ur barnens synvinkel. Jag upplever inte samma
bekymmer som ledamot Carlsson att det tas för ofta beslut utan behov.
Jag ser att det kanske har funnits ett större behov för beslut om omhändertagande där beslutet inte har tagits.
Vad är det som görs? Men man ska inte glömma att detta alltid ska
ses ur barnens perspektivs. Vi får inte glömma att det står i artikel 8 i
det här protokollet att ”alla myndigheter som har att göra med barn,
ska i sin verksamhet beakta alla omständigheter som har betydelse i
sammanhanget, såsom barnet psykiska och fysiska välbefinnande
samt barnets rättsliga, sociala och ekonomiska rättigheter”. Det får vi
inte glömma bort.
Ltl Petri Carlsson, replik

Ledamot Winé och jag är helt överens om att det alltid ska vara barnets
bästa man har för ögonen. Vad som anses vara barnets bästa kan i vissa
extremsituationer leda till skada. Ett felaktigt omhändertagande påverkar barnen livslångt. Det är en aspekt som man bör beakta.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Vi kommer kanske lite på sidan om det som vi skulle diskutera. Det nämns i betänkandet att grundlagen och barnskyddslagen är
väsentliga när det gäller de här rättigheterna som barnen har. Det väsentliga är att de myndigheter som handhar barnskyddsärenden ska få
utbildning och fortbildning. Ett enhetligt barnskydd är en av de drivande krafterna i en samhällsservicereform.
När ett barn ska omhändertas ska det vara tre tjänstemän som ska
godkänna att man blir omhändertagande. Det är ett mycket allvarligt ingrepp i en familj, men det är tre tjänstemän som ska vara eniga om den
åtgärden.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag tror att ledamot Sjögren kan ha fel vad det gäller
antalet tjänstemän. Det jag nämner är akut omhändertagande. Där är
det en person som kan ta beslutet. Det gäller i trettio dagar varefter en
annan person måste vara med och bedöma om det akuta omhänderta-
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gandet ska förlängas. Det är specifik t det akuta omhändertagandet jag
har nämnt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Lantrådet Camilla Gunell

Fru talman! Bästa lagting! Med anledning av det här angelägna ärendet och
debatten vill jag säga några ord om det att landskapsregeringen har för någon
vecka sedan fattat ett beslut om att tillsätta en arbetsgrupp som nu skulle se
över möjligheterna att samla och ta tillvara alla de resurser som har lagts ner.
Ända sedan 1995 har landskapsregeringen jobbat med kvinnofridsprojekt och
alternativ till våld. Man har också jobbat med olika typer av behandling och
gruppterapi för män. All den kunskap och utbildning som finns i vårt samhälle idag om de här frågorna – inom polis, socialomsorgen, hälso- och vården, osv – borde fokuseras, samlas och organiseras så att det kan komma
hela familjen till godo. Det här är ett initiativ som jag gärna vill tala om att nu
är på gång. Där sätter man fokus på hela familjen och hela familjens behov.
Fokus ligger dels på relationen mellan föräldrarna, men framför allt på barnet. Om det finns våld i ett hem ser, hör och lider barnet. Det är någonting
som kan bli ett socialt, livslång plåga för de barn som lever i den här typen av
våldsamma hem. Det finns också risk för att det reproduceras. Den här frågan
ber vi om att få återkomma till när arbetsgruppen har fått jobba vidare. Det
är förhoppning att vi kunde på sikt samla de här kunskaperna som finns och
samordna det till ett kvinnofridscentrum. Tack, fru talman!
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Konventionen och även det tilläggsprotokoll som vi behandlar idag är visserligen juridisk, men framför allt politisk. Det handlar om
våra barns rättigheter och skyddet av dem. Något som framkom tydligt under
utskottshörandena är att utmaningen för Ålands del definitivt inte är juridisk.
Juridiken har vi på grej. Det är inom politiken som vi kan lösa och förbättra
situationen för de barn som man försöker förbättra liv och rättigheter för.
Vilka utmaningar kan det vara?
Utbildning och det svenska språket är de två utmaningar som kom upp
under behandlingen av det här ärendet. Dessa är framför allt de två största
frågorna. Vad gäller utbildningen är det ypperligt att polisen har möjlighet att
fortbilda sig i Sverige och på så sätt gå svenskspråkiga kurser. De har kunnat
fördjupa sig kring just barnfrågor. Det är något vi ska vara stolta över. Där ser
jag och Ålands Framtid gärna att vi fortsätter på det spåret och utvecklar
samarbetet med den svenska polisen. Också utbildning i form av medvetenhet om vad konventionen innebär är viktigt för alla landskapets tjänstemän
och underlydande myndigheter. Man ska ha koll på vilka rättigheter barnen
har. Det kan man ständigt förbättra.
Angående det svenska språket kom det upp att det finns mycket material
som skulle kunna vara av stor betydelse för dem som jobbar med barnfrågor.
Ett exempel är en handbok för barn som befinner sig i en rättsprocess. Vilka
rättigheter har man och hur ska man bli bemött? Det är bra om man vet det
själv och har möjlighet att ta reda på det på ett enkelt sätt som barn eller förälder. På så vis kan man påpeka det under processen och hävda sina rättigheter.
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I likhet med ledamot Valve vill jag konstatera att Färöarna och Grönland
nämns i första rubriken i rapporten som man ger till FN:s kommitté vad gäller barnens rättigheter. Man rapporterar med fyra års mellanrum. Där skriver
man om situationen på Färöarna och Grönland. Samtidigt visar man att man
har två autonomier som man värnar om. Den här attityden är något som vi
borde marknadsföra till den finska sidan och visa på mer speciellt i samband
med utvecklandet av självstyrelsen och avräkningsgrunder osv. De här problemen jobbar vi ständigt med.
Avslutningsvis skulle jag vilja peka på en fråga som har lyfts flera gånger
här. Nämligen föräldrarnas ansvar. Vi i utskottet varit helt eniga om att föräldrarna har en nyckelroll i det här arbetet med barnens rättigheter. Det får
inte bli så att samhället är den som är ansvarig för att barn har det bra. Vi
måste också i alla sammanhang hävda att föräldrarna har en skyldighet att se
till att deras barn har det bra.
Juridiken har vi på grej men det politiska arbetet fortsätter. Tack.
Ltl Carita Nylund

Tack, fru Talman! Det har kommit fram mycket kloka åsikter. Det här är ett
protokoll till barnkonventionen. Problemet är mycket större än det här protokollet som vi behandlar idag. Jag ska helt kort beröra artikel 9 i det här protokollet. Enligt artikel 9 ska konventionsstaterna vidta åtgärder för att förebygga de brott som avses i protokollet, d.v.s. försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi. Jag anser att vi på Åland har ett bra förebyggande
arbete. Detta har framkommit i utskottets höranden. Vi har i ett överlag bra
och utvecklat förebyggande arbete.
Men när det gäller speciellt barnpornografi finns det en problematik när
det gäller internet. Det handlar om spridningen av bilder på barn i olika situationer, när det gäller att visa sig via webkamera o.s.v. Detta är ett problem
som man som ungdomsarbetare stöter på. Det tror jag gäller alla ungdomsarbetare. Man har inte som barn någon bra uppfattning om vidden av att visa
sig på internet eller sprida bilder.
Här kan vi inte lagstifta bort problemet. Därför måste man vara aktiv med
de förebyggande åtgärderna gällande internet och hur man beter sig. Här
ankommer en del arbete på alla ungdomsarbetare, vuxna och delvis skolor
men man måste även framhålla föräldrarnas ansvar. Huvudansvaret ligger
hos föräldrar in första hand. Här behövs stöd till föräldrar för att ge sina barn
rätt verktyg för att röra sig på de sociala medierna. I många fall kan barnen
mer än de vuxna nuförtiden. De är mer ute på nätet och de vuxna har kanske
inte koll på vad de gör alla gånger. Man bör ägna sig åt attitydarbete när det
gäller både barn och föräldrar.
Jag kan konstatera att man nu permanentat Rädda barnens projekt ”Barnens internet”. Detta är ett mycket positivt steg i det förebyggande arbetet
även i denna fråga. Det är ett viktigt arbete när det gäller barnen och deras attityder. Projektet erbjuder även tillfällen för föräldrar. Under våren har jag
fått möjlighet att i min roll som ungdomsarbetare samarbeta med ”Barnens
internet” i just ett sådant projekt. Sådana åtgärder är en bra investering i våra
ungdomar och deras föräldrar. Det hoppas jag man tänker på i regeringen när
man ska fördela medel på det här området. Jag ser gärna sådana projekt.
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En god socialpolitik är den bästa polisen, säger vår nytillsatta polismästare. Detta behöver man ta till sig i regeringen och på socialförvaltningen,
och tänka på när det gäller att bevilja och fördela medel. Tack.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman. Jag vill först ge en eloge till lag- och kulturutskottet för en
snabb och noggrann hantering av detta ärende. Tiden har varit knapp. Utskottet har klarat uppgiften med den äran. Hittills har utskottsmedlemmarna
deltagit i debatten. Jag gör det av intresse för ämnet som både förälder och
farförälder.
Kolleger, det finns tre saker som jag vill peka på. Det första är uppföljningen av denna konvention, eller det fakultativa tilläggsprotokollet. Jag ansåg
det angeläget att i remissen hänvisa till föreskriften i artikel 12 och blev med
all respekt lite häpen över minister Lindholms reaktion. Jag fick det intrycket
att hon uppfattade mitt inlägg som en kritik av regeringen. Naturligtvis är det
precis tvärtom. Jag vill med de möjligheter och erfarenheter som vi har i vår
hantering visa på goda sidor, good governance som det heter, som är vägledande i väldigt mycket som företas i folkrätten. Jag är glad att utskottet har
tagit fasta just på denna positiva del av våra erfarenheter som därmed kan
bringas vidare. Jag konstaterar att utskottet har uppfattat situationen korrekt. Så här går den politiskt-juridiska uppföljningsprocessen till inom folkrätten. I allmänhet i system där det inte finns någon domstol i sista ändan för
övervakning och genomförande av de rättigheter som konventioner innehåller, utan man lämnar det då till medlemmarna eller parternas egen aktivitet i
samverkan med andra för att lära och bedöma och för att politiskt-juridiskt
gå vidare, vari vi är i en del. Det ska jag kort återkomma till. Tack utskottet
för ett välförrättat verk till den delen.
Min andra iakttagelse gäller tillgången till information. Nere på sidan två
pekar utskottet på det som naturligtvis är fullständigt otillfredsställande. Att
barn i ett tvåspråkigt land kan försättas i olika situation bara på den grunden
att tillgången till information på det egna språket inte finns. Där man inte ids
eller annars bryr sig om att se till att sådan information finns tillgänglig för
dem det gället, barn och unga i det här fallet. Men, man kan inte bara lämna
det därvid. Det som utskottet säger bör naturligtvis följas upp. Man bör också
se vad folkrätten erbjuder. Går man till barnombudsmäns hemsidor – det är
typiskt för sådana hör i Norden – så finns det mycket och god information på
svenska eller på skandinaviska språk. Inte nog med det, går man till olika
länders UNICEF-sidor som ju är mycket centrala aktörer i den här typen av
rättsuppföljning finner man också väldigt god och uppdaterad information.
Jag rekommenderar verkligen att de sidorna besöks. Jag är övertygad om att
detta sker på Åland för dem som gör jobbet å tjänstens vägnar. Förhoppningsvis gör också föräldrar detta.
Till fortsättningen om att sprida kunskap och våra egna erfarenheter. När
jag nämner barnombudsmannen i Finland så är hon i en nyckelställning när
det gäller att avfatta landrapporterna till uppföljningen av konventionen. Jag
skulle varmt rekommendera landskapsregeringen att när det här ärendet är
avklarat här i lagtingen, att landskapsregeringen tillställer barnombudsmannen i Finland det material som tillkommit under debatten. Det att vi har hanterat ärendet, att Åland har behörighet att den här typen av folkrättsliga traktat blir gällande på Åland bara efter förfarande som vi nu genomför är sådant
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som inte med säkerhet är känt hos barnombudsmannen i Finland. Jag är alldeles säker på att den institutionen med tacksamhet mottar information om
det här och därmed inser jag också att mer eller mindre per omgående blir
landskapsregeringen tillfrågad inför följande landrapporter om erfarenheterna på Åland. Vi kan sannolikt en dag befinna oss i samma ställning som både
Färöarna och Grönland. Tack, fru talman.
Talmannen
Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med utskottets betänkande. Lagförslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
10

Förtydligat förfarande vid miljökonsekvensbedömning
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 15/2011-2012)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet. Diskussion.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Bakgrunden till lagförslaget är Europeiska kommissionens motiverade yttrande om brister i införlivandet av direktivet om strategisk miljöbedömning i landskapet Åland.
Social- och miljöutskottet föreslår att lagtinget godkänner landskapsregeringens lagförslag till förtydligat förfarande vid miljökonsekvensbedömning.
Utskottet föreslår att lagförslaget kompletteras med ett förordningsbemyndigande för landskapsregeringen. Dessutom föreslår utskottet några ändringar
i förtydligande syfte. Också några mindre ändringar av språklig och teknisk
natur föreslås.
Lagförslaget innebär ändringar i landskapslagen om miljökonsekvensbedömning med beaktande av Europeiska kommissionens krav på fullständig
och korrekt införlivande av direktiv om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan. Förslaget omfattar även miljökonsekvensbedömning
(MKB) för projekt eftersom såväl strategisk som projektspecifik MKB regleras
i samma lag.
Begreppet MKB definieras så att det klart framgår att därmed avses förfarandet som föreskrivs i lagen utöver benämningen på dokumentet som utformas som ett underlag för en myndighets beslut. Förfarandet i samband
med övervägandet om en MKB ska utföras i enskilda ärenden förtydligas.
Några preciseringar görs gällande MKB-dokumentets innehåll och delgivningsregler.
Ett av tilläggen i lagförslaget är således kompletteringen med att i enlighet
med landskapsförordningens bestämmelser om övervägande ska en MKB
även utföras som underlag för beslut om andra projekt som kan ha betydande
miljöpåverkan. Om ett sådant ärende är anhängigt vid en beslutande myndighet kan myndigheten inleda övervägandet. Verksamhetsutövaren ska ges
möjlighet att yttra sig innan myndigheten beslutar att en MKB ska utföras.
Övervägandet om en MKB ska resultera i ett motiverat beslut i vilket myndigheten tar ställning till om en MKB ska utföras som underlag för myndig-

847

hetens beslut om projektet. Beslutet måste motiveras. Motiveringen ska
framgå av beslutet.
Utskottet konstaterar att en av lagförslagets konsekvenser är den att övervägandet om en MKB ska resultera i ett motiverat beslut. Utskottet stöder de
föreslagna ändringarna och konstaterar att de inte föranleder några stora förändringar i arbetsmängden. Utskottet föreslår således att lagförslaget antas
med de ändringar som framgår av betänkandet.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Jag hoppas att utskottsordföranden har möjlighet att vara
kvar. Jag uppfattar det så att de preciseringar som utskottet företagit och föreslagit är motiverade. Huruvida paragrafen 14b är ny eller inte kan man ha
olika åsikter om. I ingressen står det att det fogas en sådan ny paragraf. Det
ska jag inte uppehålla mig vid. De ändringar som preciseringar som är föreslagna har säkert en effekt som gör lagen bättre, implementeringen tydligare
och tillämpningen klarare och kanske också rättssäkerheten större. Jag har
problem med fjärde paragrafen, andra momentet. Utskottet föreslår att paragrafen kompletteras med ett nytt moment som skulle ange att landskapsregeringen kan i landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser om vad som
ska ingå i en MKB. Motiveringen ger egentligen ingen vägledning angående
vad som avses. Man motiverar paragrafen med dess eget innehåll. Här döljer
sig problemet.
Paragraf 80 i grundlagen har tillämpats av högsta domstolen och presidenten vid ett flertal tillfällen på senare tid. Många gånger har detta haft en negativ följd för lagtingsbesluten. Man ser att förordningsfullmakten numera har
krav på sig beroende på vilken nivå landskapsregeringen anses befinna sig i
författningshierarkin. Vi har ansett att landskapsregeringen befinner sig på
samma nivå som statsrådet i Finland, varför första momentet i paragraf 80
skulle vara tillämpligt. Högsta domstolen och presidenten har funnit att landskapsregeringen befinner sig på en annan nivå. Vi vet inte vad som gäller.
Den här saken har diskuterats många gånger under tidigare lagting. Rättsläget är sådant som det utformades vid senast tillämpliga utlåtande från Högsta
domstolen som presidenten följde. Landskapsstyrelsen jämställdes då med
andra myndigheter än statsråd. I sådana fall säger andra momentet i grundlagen paragraf 80 att även andra myndigheter kan genom lag bemyndigas att
utfärda rättsnormer i bestämda frågor om det med hänsyn till föremålet för
regleringen finns särskilda skäl och regleringens betydelse i sak inte kräver
att den ska ske genom lag eller förordning. Tillämpningsområdet för ett sådant bemyndigade ska vara exakt avgränsad.
När man ska avgränsa tillämpningsområdet för föreskrifter på lägre nivå
har högsta domstolen också ansett att föreskrifter på förordningsnivå ska till
sin omfattning vara avgränsade när lagtinget get förordningsfullmakt åt landskapsregeringen. Det här återfinns delvis i paragraf 21 i självstyrelselagen
som i en mer kortfattad version innehåller samma tankar om att det ska finnas förordningsfullmakt. Förordningsfullmakten ska följa de principer som
finns i grundlagen och grunderna för enskilda människors rättigheter och
skyldigheter måste alltid ingå i lag.
Jag är med andra ord lite rädd för att Ålandsdelegationen och Högsta
domstolen kan komma att anse att detta nya moment två i paragraf fyra är för
öppet när det sägs att landskapsregeringen kan i landskapsförordning utfärda
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närmare bestämmelser om vad som ska ingå i en MLB utan att tillämpningsområdet definieras eller begränsas utöver detta. Det behöver inte gå så men
jag befarar att risken är överhängande. Detta är naturligtvis besvärligt när det
gäller implementering av normer enligt EU-rätten. Vi kan inte göra så mycket
åt den här saken numera. Jag skulle gärna höra huruvida utskottet har övervägt de här omständigheterna. Är förordningsfullmakten tillräckligt preciserad eller är den för vidsträckt? Om ni har granskat saken är det bra, om inte
så kan det bli problem här med laggranskningen eller behörighetskontrollen.
Det betyder å andra sidan inte att hela lagen behöver falla. Kanske man kan
tänka sig att ett eventuellt veto skulle gälla för detta moment. Där är Högsta
domstolens bedömning avgörande. Det beror på hur viktig en förordning är
för att lagstiftningen ska utgöra en helhet. Kan en sådan här lagstiftning träda
i kraft om man återkommer till förordningsfullmakten? Jag tror på det senare
eftersom det i lagförslaget inte fanns någon förordningsfullmakt. Det är
mycket troligt att landskapsregeringen bedömde att en sådan inte behöver
finnas eller att man inte hade tid för att specificera den tillräckligt med tanke
på ärendets brådskande natur.
Jag skulle gärna höra utskottsordförandens syn på de här omständigheterna och eventuellt hans bedömning om huruvida utskottet skulle beredas möjlighet att formulera de begräsningar som möjligen behöver finnas i en sådan
här fullmakt.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag har blivit lite bränd tidigare när jag har deltagit i
fullmaktsutformningar. Det har varit fullmakter som inte har hållit hela
vägen ut. I ett tidigt skede frågade jag om den här utformningen var tillräckligt avgränsad. Utskottet kom fram till att om man läser hela fjärde
paragrafen om vad som ska ingå i en MKB så är fullmakten tillräckligt
avgränsande. Som jag förstod det så har vi en tillfredsställande syn på
det hela. Det borde inte strida mot grundlagen. Man har tittat på andra
fullmakter som har varit i ungefär samma utformning och det har gått
bra utan några större anmärkningar. Den är granskad och analyserad
men man kan aldrig vara säker.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman. Det låter betryggande att just den här bedömningen
har gjorts under utskottsbehandlingen. Det är i sådana fall bra. Man kan
resonera på det sättet att lagen är tillräckligt uttömmande för att de detaljer som härmed delegeras till lägre nivå är så begränsade att lagen i
sig innehåller en begränsning. Då återstår frågan om det behöver finnas
en förordningsfullmakt om det inte finns något behov av förordning.
Där är svaret ja, en sådan fullmakt får finnas. Det är inget fel på lagen
om det finns en onödig fullmakt i den, men det är fel på lagen om fullmakten är för öppen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Man ska inte ge sig i polemik med ledamot Gunnar Jansson
om juridiska spörsmål men jag ska göra ett försök. Enligt min uppfatt-
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ning om förordnings- och beslutsfullmakter i det nämnda ärendet är det
självstyrelselagens 21 paragraf som vi har att rätta oss efter. Om vi ger
fullmakter på beslutsnivå då hamnar vi i grundlagens 80 paragraf, 2
momentet. Då är det stramare bestämmelser än vad vi har i självstyrelselagens 21 paragraf. Detta handlar om en förordningsfullmakt som vi
ger enligt självstyrelselagens 21 paragraf så man ska inte läsa avgränsningen på bakgrund av grundlagens 80 paragraf, 2 momentet. Som jag
ser det borde det här fungera. Det är alltid en viktig fråga när lagtinget
ger ifrån sig sin beslutsmakt så ska den vara avgränsad.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman. Det är riktigt. Det är nyttigt med polemik. Jag delar kollegan Danne Sundmans syn att så här borde det vara och så här har vi
trott att det är. Jag har den minnesbilden att det har funnits ställningstagande i Högsta domstolens utlåtanden som i vissa fall har tangerat
också, inte bara lägre myndigheters än statsrådets befogenheter när det
gäller rätten att utfärda normer. Det ska också ha haft reflex på landskapsregeringens möjligheter att utfärda förordningar beroende på
fullmaktens utformning. Det håller jag med om.
Visst. Ändringarna av paragraf 21 i självstyrelselagen tillkom efter att
grundlagen stiftades i Finland. Avsikten med den ändringen var att göra
den heltäckande. Men frågan är fortfarande öppen att var i paragraf 80
ligger landskapsregeringen.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det fall som ledamot Gunnar Jansson syftar på handlade
om en lag inom näringsavdelningsområdet där man delegerar beslutsmakt på beslutnivå. Här finns det i praktiken inte någon skillnad mellan
förordning och beslut förutom i processen hur man publicerar. En skillnad är också den att ett landskapsregeringsbeslut kan tas av en enskild
minister på enskild föredragning. Man kan säga att självstyrelselagen
omfattar bara förordning, inte beslut. Då åker man direkt till grundlagens 80 paragraf, moment 2. Då kringgärdas delegering till beslutsnivå
av större krav än självstyrelselagens 21 paragraf. Om vi i det här fallet
skulle ha gett landskapsregeringen rätt att i beslut utforma kraven för
MKB skulle grundlagens 80 paragraf, moment 2 gälla.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Det är riktigt. Den här bedömningen försvåras i någon
man av att landskapsregeringen fungerar som både statsråd och ministerier. Samtidigt är den en underlydande myndighet i vissa fall. Den
här parallellen till grundlagen är komplicerad. Därför är det riktigt att ur
paragraf 21 i självstyrelselagen läsa omfattningen för den här förordningsfullmakten. Den uppfattningen delar jag. Vad jag här avser är att
jag tycker att Högsta domstolen enligt min mening inte har varit tillräcklig tydlig i alla sina avgöranden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Det känns onekligen lite knepigt att föra ett juridiskt resonemang med juristen och ledamoten Gunnar Jansson i den här frågan
med hänvisning till paragraf 80 i grundlagen. I det här sammanhanget
kan jag bara återupprepa det som vice ordförande i utskottet Åke Mattson tog upp. Vi har diskuterat den här förordningsfullmakten i utskottet.
Vi har ansett att den är tillräckligt avgränsad. Så har vi resonerat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack för det beskedet. Därmed är jag nöjd. Det var de optioner som jag
också ställde ut i resonemanget här att det har diskuterats. I har övervägt det på ett sätt som helt och hållet tillfredsställer mig. Det tillägget
som vice ordförande Åke Mattson gav här är hållbart. Jag utgår från att
det här ska fungera. Säker kan man aldrig vara.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs
lagförslaget i sin helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslag om miljökonsekvensbedömning för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Enda behandling
11

Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2012 och verksamheten år 2011
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SJPN 1/2011-2012)
Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2011-2012)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Danne Sundman

Tack, fru talman! Detta är den nya självstyrelsepolitiska nämndens betänkande. I nämnden sitter som bekant jag själv, talman Lundberg, Axel Jonsson, Barbro Sundback samt Jansson, Jansson och Jansson. Nämnden har en
mycket dynamisk och kompetent sammansättning. Det finns mycket engagemang i självstyrelsepolitiska nämnden. Vid pennan sitter lagtingsdirektör
Susanne Eriksson och biträdande lagtingsdirektör Marine Holm-Johannson.
Detta är alltså vår första produkt som kommer hit till lagtinget. Jag har nöjet
som vice-ordförande att presentera betänkandet från nämnden. Jag har bett
utskottsordförandena och lagtingsledamöterna Pettersson, Sjögren och Beijar
att komplettera min presentation. Det är nämligen så att självstyrelsepolitiska nämnden har begärt utlåtanden från utskotten. Det är det i stora delar
den materiella delen i det här betänkandet.
Talman! I början under rubriken ”allmänt” konstaterar nämnden att det
här meddelandet överlämnas i början på året och att betänkandet ofta diskuteras i plenum först under sessionen i september. Nämnden säger ingenting
men mellan raderna ska läsas att vi föredrar att den här debatten hålls så
snart som möjligt under våren medan järnet är någorlunda varmt. Det är upp
till lagtinget att förfara som man finner för gott.
Vidare konstateras att det här betänkandet och debatten utgör en allmän
EU-debatt. Man har inte avgränsat det till de områden som tas upp i med-
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delandet. Lagtingsledamöterna har möjlighet att också ta upp nya saker som
man vill att nämnden ska granska. Detta kan röra frågor som har tillkommit
eller som inte nämns i betänkandet.
Sist i det stycket säger nämnden att man önskar att den andra delen i
kommande redogörelser även ska redovisa huruvida de målsättningar som
uppställdes i föregående års redogörelse helt eller delvis har uppfyllts. Alltså
en slags återkoppling. Det är en begäran till landskapsregeringen att nästa år
konstatera hur det gick med de planer man hade i år.
Vidare, talman, i betänkandet redogör nämnden under rubriken ”åländsk
representation i Europaparlamentet” i rätt så detaljerad omfattning för den
process som har varit kring den så kallade Duff-rapporten. Duff-rapporten
kommer från Europaparlamentariker Andrew Duff från östra England som
har varit rapportör i det här ärendet. Stundtals såg det positivt ut i den här
processen, men till slut konstaterade nämnden att man troligen inte kan
vänta sig ett konkret resultat. Det är osäkert hur det går. Nämnden avslutar
med att säga att enligt nämnden är det Finlands ansvar att vidta de åtgärder
som behövs, oavsett antal platser som Finland har i Europaparlamentet.
Landskapsregeringen bör uppmana statsrådet att omgående inleda de lagstiftningsåtgärder som krävs för att Åland i valet till Europaparlamentet 2014
ska utgöra en egen valkrets och därigenom garanteras en parlamentsplats.
Det är en klar och tydlig begäran från självstyrelsepolitiska nämnden.
Självstyrelsepolitiska nämnden berör också landskapets deltagande i den
nationella beredningen av EU-ärenden. Särskilt viktig är servicen på svenska.
Man kan där konstatera att det har förekommit vissa förbättringar. Nämnden
uppfattar att den förbättrade servicen på svenska är en följd av nya anvisningar för ministerierna som justitieministeriet har utfärdat. Det finns en
skrift som heter ”Ålands ställning i lagberedningen av EU-ärenden: anvisningar för ministeriernas handläggare”. Det är ett ganska intressant dokument. Det kan rekommenderas som läsning för den som önskar uppdatera sig
i gränssnittet mellan landskapsförvaltningen och statens myndigheter. Dokumentet är över 50 sidor långt. På två språk blir det över 100 sidor. I punkterna 4.2 och 3 och 4 nämns språkbestämmelserna väldigt tydligt. Har man
läst det här förstår man att använda svenska i de här kontakterna. Nämnden
skriver också att det är viktigt att möten utformas och organiseras på ett sådant sätt att landskapsregeringens representanter lätt kan delta i dem. Det är
viktigt att man använder sig av ny teknik för att göra det smidigt. Det kommer också en rad punkter där jag hänvisar till utskottsordförandens presentation.
Talman! Till sist vill jag anföra en rättelse. Det är så att självstyrelsepolitiska nämnden inte är ett utskott, men ändå skriver vi här i misstag ”utskottets synpunkter” på första sidan och på sista sidan är det skrivet att ” utskottets förslag”. Det ska alltså stå ”nämndens” istället för ”utskottets”. Detta är
en kläm.
Nämnden föreslår att lagtinget antecknar sig landskapsregeringens meddelande för kännedom och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom. Tack.
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Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Till finans- och näringsutskottet fick vi den inte precis betydelselösa frågan hur det åländska samhället ska förhålla sig till den europeiska
ekonomin och dess olika bekymmer inom nära och på lite längre sikt. Det är
inte ett ärende som det är enkelt att ge ett exakt svar på.
Osäkerhetsfaktorerna är talrika och faktorerna som inverkar många; de
allra flesta ligger långt utanför åländska påverkningsmöjligheter. Men en sak
är väldigt klar. Det är mycket just nu som är väldigt oklart när det gäller vår
europeiska vardag.
I konkreta siffror och uppskattningar är det kanske ingenting som i dag tyder på att de tidigare prognoserna från i första hand finansministeriet i
Helsingfors inte ska hålla. Därmed ska klumpsumman kunna följa de nivåer
som landskapsregeringen och finansminister Nordlund dragit upp i den budget som vi just har hanterat. Sedan finans- och näringsutskottet behandlade
EU-redogörelsen i våras har den som följt europeisk media kunnat konstatera
att det som förut var ett grekiskt drama nu utvecklat sig till en statsfinansiell
utmaning för åtminstone Italien och Spanien. I praktiken handlar det självklart om många fler. Som de ekonomiska systemen är uppbyggda i dag är
inget land en ö. Vi sitter alla tillsammans i den eurobåt som just nu läcker.
Dessutom finns det olika idéer kring hur färden ska fortsätta. Några vill ösa
för att skapa bättre flytkraft medan andra vill öka farten för att snabbare
komma upp i plan och på det viset kunna fortsätta färden.
Mitt i den röran sitter vi på Åland och funderar på hur världsekonomin ska
påverka oss. För en sak står extremt klar. Om köpkraften faller i Europa slår
det mot det exportberoende Finland vars intäkter är direkt avgörande för den
åländska ekonomin. När Europa får ont i halsen gör vi på Åland klokt att
köpa näsdukar och inleda inbesparingar.
Om det allmänna ekonomiska läget i Europa är oklart börjar dimmorna
däremot skingra sig när det gäller EU:s beslutsamhet att skärpa svaveldirektivet för sjöfarten i Östersjön. I ärlighetens namn är det inte EU som äger
problemet. Det är världssjöfartens egen organisation IMO som bestämt om
de skärpta svavelreglerna som först ska införas i Östersjön och senare i övriga
världen. Men för någon vecka sedan blev Europaparlamentet, Ministerrådet
och EU-kommissionen överens. IMO-beslutet ska implementeras i lagstiftningen. Den 1 januari 2015 får den maximala svavelhalten i fartygsbränslen
vara maximalt 0,1 procent. Det är en utmaning för en redan pressad bransch
och deras befraktare och något som regering, fack, industri och alla andra
utan framgång försökt bromsa. Med som med alla utmaningar här i livet så
finns det möjligheter i detta.
De åländska redarna har genom tiderna varit häpnadsväckande duktiga på
att anpassa sig till nya omständigheter. Som med alla omställningar klarar sig
den bäst som är duktigast på att hantera den nya verkligheten. Det finns förvisso kanske fortfarande teoretiska chanser till den övergångstid till 2020
som landskapsregeringen kämpat hårt för och ska fortsätta att jobba för. Men
i praktiken är det också viktigt att stå beredda den dag direktivet träder i
kraft.
Det är inte heller bara dåliga nyheter i det nya beslutet om de skärpta reglerna. Ändringen berör inte bara oss i norr. IMO:s hårda regler införs tidigare
än planerat även utanför Östersjön, 2020 istället för 2025. Till exempel berör
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detta fartygstrafiken i Medelhavet som nu i likhet med rederierna i Östersjön
får skärpta bestämmelser att förhålla sig till.
Beslutet om de skärpta reglerna innehåller även andra ljusglimtar. Det ska
bli möjligt även i framtiden att ge statsstöd till miljötekniksatsningar. Det kan
röra sig om LNG-investeringar där till exempel Viking Line i dag befinner sig
på vågens framkant med Viking Grace som om bara ett drygt halvt år ska inleda trafik som världens troligen mest miljövänliga passagerarfartyg. Det är
en inspiration för en hel bransch och förhoppningsvis en väg framåt mot bakgrund av det skenande priset på konventionella bränslen. Det kan också
handla om stöd för så kallade scrubbers som kan användas för att få ner föroreningarna. Eller varför inte produkter från åländska CleanGas International vars arbete med att rena avgaser har en hel shipping världs ögon på sig just
nu.
EU-kommissionen får också i uppdrag att använda de verktyg man har i
budgeten för att kunna stöda teknikskiftet. Det borde vi uppmuntra våra rederier att använda. Åland är ett av Östersjöns allra starkaste sjöfartskluster.
EU-programmet Motorways of the Seas kommer enligt uppgifter att lediganslå 100 miljoner euro i höst. Då borde det officiella Åland vara redo att visa
handlingskraft och stödja branschen där så är möjligt.
Utskottet har också tagit upp några andra delar av EU-redogörelsen och
stödjer tankarna på att så tydligt som det någonsin är möjligt göra all offentlig upphandling enklare, tydligare och rättvisare. I förslagen ingår också förhoppningar om ökade möjligheter för små och medelstora företag att ge anbud, öka kvaliteten på upphandlingarna samt, rätt självklart, göra allt för att
motverka intressekonflikter. Kring detta har utskottet ingenting att tillägga.
Avslutningsvis diskuterade utskottet mervärdesskattens framtid. Det är betydelsefullt att hålla sig informerad om detta. Vi har till exempel kunnat konstatera att EU-kommissionen riktar sina blickar mot att momsbelägga även
ideella föreningars verksamhet. Det vore synnerligen olyckligt. Världen i dess
nuvarande utformning, och på det sätt utvecklingen sker, kräver mer ideella
insatser i framtiden, inte färre. En utbredd talkoanda är kanske inte lösningen på de europeiska ekonomiska problemen. Men det är en bra början. Från
utskottets sida önskar vi alltså att landskapsregeringen gör allt som är möjligt
för att bibehålla momsfriheten bland föreningarna. För Ålands vidkommande
finns det inga möjligheter att den eventuella intjäningen ska överskrida den
verkliga förlusten som föreningslivet i händelse av moms drabbas av. Tack för
ordet.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Utskottet skriver väl under rubriken ”sjöfart” och ”det
framtida mervärdesskattesystemet”. Där har nämnden tillagt en del information ytterligare. Det som det inte sägs något om är kanske det
största hotet vi har mot den praktiska tillämpningen av vårt skatteundantag idag. Det är intresset av att angöra Åland i framtiden. Ett av de
största hoten mot färjetrafikens lönsamhet är den diskussion som förs
inom unionen om att belägga mervärdesskatt på all konsumtion ombord. Det betyder att man mervärdesskattlägger allt som inte förs iland.
Det kommer att innebära ett enormt ekonomiskt slag i så fall gentemot
färjebranschen. Jag undrar om utskottet till någon del har informerats
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om det här och berört den här kanske viktigaste frågan för färjesjöfartens framtida organisation och möjligheter att klara sig?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman. Vi berörde det och vi har blivit informerade om att
landskapsregeringen noga följer utvecklingen i ärendet. Det är precis
som vtm Roger Jansson säger väldigt viktigt att följa det. Det vore förödande om det infördes.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Det är fortfarande lite oklart här i lagtinget hur vi har
det organiserat när det gäller ansvaret för sjöfartsnäringen. Jag hör till
dem som anser att det är finans-och näringsutskottet som har ansvaret
för sjöfartspolitiken. Vi har en måttlig behörighet men det är den näringspolitik som betyder mest för oss. Jag hoppas att utskottet vill fortsätta att följa den här fråga så att den inte tar vändningar där vi är för
sent involverade i det. Det finns ju den här möjligheten för utskottet att
kontinuerligt ha kontakt med landskapsregeringen och hålla frågorna
vid liv även om man just nu inte har ett ärende på bordet. Jag hoppas att
utskottet vill ta på sig den rollen. Det vore viktigt för Åland.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! Tack till vtm Jansson. De synpunkterna tar vi med oss
och vi ska följa utvecklingen väldigt noga. Vi är mycket väl medvetna
inom finans- och näringsutskottet om betydelsen som sjöfarten har för
hela det åländska samhället. Det finns också andra frågor som är väsentliga i det här sammanhanget. Det är nya regler kring fartygsdesign och
annat som kommer till och som vi också har hört om och som vi ska
följa utvecklingen kring. Tack.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag tackar utskottets ordförande för ett bra och initierat anförande. I min begäran om kompletterande presentation frågade jag
också utskottsordföranden om utskotten har några synpunkter på behandlingsordningen. Alltså sättet på vilket nämnden begärde ett utlåtande. Det finns många alternativ från att vara väldigt detaljerad till att
inte överhuvudtaget ange några frågor. I det här fallet valde självstyrelsepolitiska nämnden en medelväg genom att begära yttranden generellt
men också nämna vissa punkter som man särskilt ser att utskotten tittar
på. Hur upplevde utskottet den begäran? Var den för detaljerad eller var
den lagom? Ge gärna synpunkter.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! Man kan väl kanske säga så här att frågeställningarna
möjligen var lite väl yviga i den ursprungliga förfrågan som kom. Nu har
finans- och näringsutskottet möjlighet att själv välja vad man svarar på.
Det är klart att som man frågar så får man svar. Ju exaktare de inledande frågorna är, desto exaktare svar får man på dem.
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Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag tackar för det svaret. Jag frågade därför att vi i nämnden har diskuterat vad som ska bli behandlingsordningen. Erfarenheten
av den här rundan konstituerar framtida behandlingsordning. Det är intressant att också höra från de andra utskotten samma sak som ordföranden i finans- och näringsutskottet nu sade.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, fru talman! Avslutningsvis tror jag att vi inom utskottet nog hade
uppskattat och kanske kunnat ge mer exakta svar om vi hade haft mer
exakta frågor att förhålla oss till.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Tack, fru talman! Självstyrelsepolitiska nämnden har begärt lag- och kulturutskottets utlåtande över landskapsregeringens redogörelse ”Europeiska Unionen och Åland: prioriteringar år 2012 och verksamhet år 2011”. Lag- och
kulturutskottet tycker att självstyrelsepolitiska nämndens ambition att få ett
heltäckande perspektiv är bra. Det är också bra att det inte görs dubbelarbete
i utskotten. Samtidigt måste utskotten ha en frihet att fördjupa sig i de ärenden som är aktuella och angelägna enligt sakutskottens mening. Lag- och kulturutskottet redogör i sitt utlåtande om innovation och tillväxt, den digitala
agendan, jämställdhet, spelverksamhet samt europeiskt polisiärt samarbete.
Talman! Innovationen har betydelse för samhällets tillväxt och utveckling.
För Ålands del handlar det om vikten av nya innovationer och betydelsen av
att kommersialisera redan befintliga upptäckter och uppfinningar. Ett arbete
pågår inom näringsavdelningen om en översyn av de olika verktyg som finns
tillgängliga för att främja innovationerna. Nu följer några axplock av det som
utskottet ser som centralt när det gäller tillväxt och utveckling.
För det första är det bra att landskapsregeringen har ambitionen att
minska byråkratin och att man kan få snabbare besked om stödmöjligheter
inom näringslivet. En bolagisering av Högskolan på Åland kan vara ett sätt
att åstadkomma en mer flexibel miljö för innovationer.
Utskottet konstaterar också att Ålands näringsliv har sjösatt ett intressant
projekt under rubriken ”Ungt entreprenörskap” som syftar till att utbilda och
stimulera till både kreativitet och entreprenörskap. Utskottet anser att det är
viktigt att tillväxtmålen är mätbara. Det är också viktigt att kvinnligt företagande fortsättningsvis sporras. I det sammanhanget är det viktigt att även
produktion av service och tjänster stöds och inte enbart produktion av varor.
Utskottet för fram tanken om att i ökad utsträckning gå in för total entreprenad på byggsidan. En målstyrning av projekt stimulerar till innovationer
och nytänkande. Matchningen mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden är en stor utmaning. Här behövs flexibilitet och samarbete med skolor
öster och väster om oss.
Den digitala agendan för det offentliga Åland ännu har ytterst svaga konturer. Utskottet konstaterar dock att på utbildningssidan har man varit en föregångare i fråga om samordning och utveckling inom IKT både på gymnasialstadiesidan och i grundskolan. På utbildningsområdet har landskapsregeringen infört en klar och tydlig rekommendation i fråga om vilken läroplatt856

form bör tas i bruk. Tanken är att samma plattform ska användas från grundskolans början till gymnasiets slut. Ibruktagande av en gemensam plattform
möjliggör även en gemensam utbildning av lärare och skoladministratörer.
Andra synergieffekter har också uppnåtts, bland annat i fråga om hårdvaror.
Beträffande jämställdheten konstaterar utskottet att det fortfarande råder ett
underskott i fråga om kvinnlig representation i beslutande organ såväl inom
offentlig sektor som inom näringslivet. Utskottet konstaterar att lagtinget vid
en internationell jämförelse med andra parlament har en exceptionellt låg
andel kvinnliga ledamöter. Den är faktiskt pinsamt låg. Här gäller det att analysera orsakerna och titta över valsystemet. Samtidigt har de politiska partierna anledning att skaffa sig ytterligare kunskap till exempel om varför kvinnor tackar nej till att ställa upp i val och åta sig politiska uppdrag. Utskottet
konstaterar att landskapets jämställdhetsplan behöver uppdateras och att ett
nytt ramprogram är under beredning. Som beräknas tillställas lagtinget i höst
i form av ett meddelande.
Talman, några ord om spelverksamheten. Utskottet delar Ålands penningautomatförenings åsikt att spelverksamheten bör omfattas av den fria rörligheten inom EU. Det anses dock inte sannolikt att den inom överskådlig tid
kommer att ske en avreglering. Därför handlar det om att anpassa sig till gällande regler. Utskottet konstaterar vidare att landskapslagen om utvecklande
av tillstånd till föranstaltande av vissa nöjen samt hållandet av spelautomat
och penningautomat ursprungligen är från 1945. Lagen ändrades senast 1993
och den betraktar inte att spel numera kan bedrivas över internet. Även överenskommelsen om penningspel ombord på fartyg borde ses över. Landskapsförordningen om Ålands Penningautomatförening och dess verksamhet är
också från 1993. Enligt vad utskottet fått erfara borde lagar och förordning
moderniseras. Utskottet noterar vidare att lagstiftningsåtgärder kommer att
bli nödvändiga i fråga om tillsynen över spelverksamheten.
Landskapsregeringen har ännu inte några bestämda planer på hur tillsynen ska organiseras.
Slutligen, talman, några ord om det europeiska polisiära samarbetet. När
den lokala polisen uppmärksammar brottslighet som är gränsöverskridande
kan kontakt till andra medlemsländer och polismyndigheter tas via sirena byråer. Sirena byråer finns i varje medlemsland och de är öppna 24 timmar om
dygnet. Utskottet har erfarit att det gränsöverskridande samarbetet förefaller
fungera bra då behov föreligger. Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack för en bra redogörelse. Jag ser här på sidan fem i
utskottets betänkande att det står ”en så kallad sirena byrå” som också
utskottsordförande nämnde. Lite längre ner står det ”sirene byråerna”.
Jag har undersökt detta för att ta reda på vad det egentligen är. Då ser
jag att det finns SIRENE som en förkortning inom Schengen-länderna. I
varje Schengen-land finns det en central funktion, som t.ex. i Sverige
finns inom Rikspolisstyrelsen. Sedan finns det ett begrepp som heter
”SIENA” som står fär ”Secure Information Exchange Network Application”. Detta är ett verktyg för Europols analytiker och sakkunniga, där de
har sambandskontor för nätverksapplikationen. Vilken av dessa är det
utskottet menar? Är det Siena eller Sirene?
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Ltl Karin Sjögren, replik

Talman! Utskottet gick inte i detalj i de här frågorna. Det vi menade och
det vi uppfattade i remissdebatten var hur man kan samverka på europeisk nivå. Det var just det här vi hörde i utskottets hörande. Misstänker
man gränsöverskridande brottslighet kan man ta kontakt med de här sirena byråerna som finns i varje medlemsland och som är öppna 24 timmar om dygnet, 365 dagar i året. Det är det som utskottet menar.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag tror att det kan vara bra att man åtminstone vet
vilken del man menar om det är den som är inom Schengen. Det är en
sakfråga som kan lösas i efterhand, men det hade varit bra om man hade
klargjort vad det är. Jag hittar inget sådant begrepp som Sirena varken
inom Europol eller EU. Det är en annan sak eftersom utskottet inte verkar ha kontroll på vilken det var. Frågan är inte jätteviktig. Däremot har
jag en annan fråga. I remissdebatten tog jag upp strategierna som man
har. Har man överhuvudtaget funderat över strategier inom det europeiska polisiära samarbetet. Här har utskottet konstaterat att det fungerar
bra, men har man diskuterat om man framöver ska ha några strategier?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det handlar ju om operativ verksamhet för polisen och det
framgår i utskottets utlåtande vem vi har hört. Det som utskottet har fått
reda på är tillfyllest. Vi var helt tillfreds med de uppgifter vi fick av de
hörda i utskottet. Sen kan jag tänka mig att om man skriver sirena byrå,
så kan man skriva sirene i plural. Det ska jag ta reda på. Tack.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Inspirerad av lag- och kulturutskottets synpunkter på spelverksamheten
och tillsynen över densamma så tog också nämnden ställning till behovet av en reformering av denna både ålderstigna och lite otydliga lagstiftning. Med tanke på fortsättningen nu kan ordföranden i lag- och
kulturutskottet säga något om den riktning man föreställer sig att den
här utvecklingen inom lagstiftningen borde gå med tanke på det som
yttrades till nämnden?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Utskottet fick den uppfattningen hela lagstiftningen och också
förordningarna borde moderniseras. Vi konstaterade också att tillsynen
inte heller är i ordning. Det finns ett gediget arbete att göra när det gäller hela spelverksamheten. Spelverksamheten på Åland är betjänt av en
modern lagstiftning. Det har vi inte idag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Christian Beijar

Tack, fru talman! Det var för mig en ny situation när vi skulle delta i den här
debatten utgående från våra respektive utskottsskrivelser i ärendet. Det är

858

alltid intressant med nya utmaningar. Självstyrelsepolitiska nämnden har i
sitt betänkande bifogat också social-och miljöutskottets utlåtande i ärendet.
Som ordförande i utskottet vill jag framföra några synpunkter utgående från
utskottets arbete. När det gäller punkten ”EU2020: en strategi för smart och
hållbar tillväxt till alla” konstaterar utskottet att de övergripande prioriteringarna som kommissionen föreslår om smart tillväxt, hållbar tillväxt och
tillväxt för alla är viktiga, men allmänt hållna. De utgår ifrån att passa alla
EU-länder. Social-och miljöutskottet utgår från att landskapsregeringen senare i processen återkommer för att redogöra för de konkreta målsättningar
som landskapsregeringen fastställer för landskapets del. Hit hör bland annat
minskning av trafiken, utsläpp i vatten o.s.v.
Beträffande EU-program konstaterar utskottet att arbetet med utformandet av regelverk och de nya programmen för programperioden 2014-2020
pågår. Handlingsprogrammen blir sannolikt klara under 2013. Varje program
påverkar människan och miljön. Utskottet omfattar de riktlinjer som landskapsregeringen lagt upp för arbetet med den kommande programperioden.
Programmen bör utformas så att de stöder en hållbar utveckling och åtgärder
väljas ur ett hållbarhetsperspektiv är till största möjliga nytta för näringarna
och miljön. När det gäller jordbruket är landskapsregeringen målsättning ett
brett regelverk som tillåter så många åtgärder som möjligt. Längre fram i
processen återkommer landskapsregeringen till de specifika åtgärder som
väljs för landskapets program.
Social- och miljöutskottet anser att de åländska programmen bland annat
bör innehålla åtgärder som tar sikte på att minska näringsutsläppen i vattenområden. Beträffande EU-strategin för Östersjöområdet konstaterar utskottet att landskapsregeringens arbete med Östersjöstrategin har varit framgångsrik när det gäller landskapets möjlighet att utöva inflytande i frågor som
rör Östersjöns miljö. Ett konkret resultat av ett mångårigt arbete som drivits
av både politiker och tjänstemän är bestämmelsen som klassar Östersjön som
ett särskilt känsligt område för avloppsvattenutsläpp. Detta innebär att avloppsvattenutsläpp från passagerarfartyg är förbjudna fr.o.m. 1.1 2013. Fram
till dess är det tillåtet att släppa ut avloppsvatten utanför 12 sjömil från kusten.
Angående fisket stöder utskottet landskapsregeringens arbete för ett hållbart fiske i Östersjön. Arbetet för en åtskillnad av regelverket för det kustnära
fisket och det storskaliga fisket på öppna hav bör fortsätta. Det skulle innebära att fiskebestånden i de vattenområdena i landskapens område nära kusten skulle få ett regelverk anpassad efter åländska kustfiskeförhållanden och
inte behöva följa EU:s generella regelverk.
Helt plötsligt hade vi frågan om sjöfågeljakten på vårt bord. Vi diskuterade
det ärendet och vi kunde konstatera att det inte fanns handlingar som var
hemliga för utskottsmedlemmarna. Det var det som blev den fråga som blev
den stora frågan rent allmänt kring den frågan.
Fru talman! Slutligen har självstyrelsepolitiska nämndens vice ordförande
också efterlyst utskottets synpunkter på behandlingsordningen. Där kan jag
konstatera att det vore bra om respektive utskott själv kunde anförtros rätt
att bedöma vilka frågor som ska tas upp i utskottet och kanske inte ges så
noggranna anvisningar och specificerade uppgifter. När vi behandlade detta i
utskottet så fanns det frågor som utskottet upplevde att man borde ta tag i eller behandla. De fanns inte med på önskelistan så de blev inte uppmärksam859

made. Många upplevde att man blev uppbunden av de frågeställningarna som
självstyrelsepolitiska nämnden ville att man skulle ta upp. Därmed skulle det
kanske vara bättre om respektive utskott själv skulle kunna bedöma vad som
är viktigt för utskottet i fråga. Tack, fru talman!
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag får tacka för synpunkterna som utskottsordföranden
hade på behandlingsordningen. Det är så att självstyrelsepolitiska
nämndens mening är att försöka engagera utskotten och få dem att följa
EU-politiken. Ibland kan det vara svårt att få dem att visa engagemang
för EU-frågor. Då kanske det är viktigt att de får engagera sig inom de
politikområden där man har ett intresse. Vi ska överväga de här synpunkterna till nästa år och försöka få en sådan modell som passar alla
utskottsviljor så att vi får ett brett engagemang i EU-frågorna i utskotten
också. Tack
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag får på utskottets vägnar tacka för det här konstaterandet. Jag vill också kommentera det här att varje utskott presenterar sina
synpunkter i samband med behandlingen av sådana här meddelanden.
Det är de facto på det sättet att sådana här EU-meddelanden inte engagerar. En sådan här strategi med presentationer kan leda till att utskotten måste engagera sig mer.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag håller med lagtingsledamot Beijar. Det gäller att bredda
engagemanget så att man får utskottens sakkunskap med i debatten. Det
gäller naturligtvis också den fortsatta debatten. Nu är ju inte talarlistan
så lång, men utskottsordförandena får gärna delta i debatten om det
kommer upp några särskilda frågor som utskotten har fördjupat sig i.
Det är det som har varit tanken från nämndens sida. Att få en bred debatt som ändå kan vara någorlunda djup eftersom sakkunskapen ändå
finns i utskotten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Det har varit intressant att vara med och behandla det här
EU-meddelandet. Jag vill lyfta fram vikten av lagtingets EU-politik. Den blir
allt viktigare. Jag tycker att självstyrelsepolitiska nämnden har gjort ett bra
jobb. Den självstyrelsepolitiska hammaren slår verkligen huvudet på spiken
på tre viktiga punkter.
Det första är parlamentsplatsen. Det andra är service på svenska och den
tredje, sist men inte minst, är samarbetet med Europaparlamentariker.
Angående parlamentsplatsen är det skönt att självstyrelsepolitiska nämnden sätter svart på vitt att vi längre inte kan acceptera ett väntande på vår
parlamentsplats. Det är ganska logiskt att Finland inte är intresserad av att
föra en diskussion på europeisk nivå om fördelningen av parlamentsplatser i
och med att man är rädd för att förlora en av de tretton platser man har idag.
Därför kan vi inte längre köra på det spåret, utan vi måste helt enkelt begära
– som vi nu gör med självstyrelsepolitiska nämndens betänkande – att vi ut860

gör en valkrets till 2014. Det är den första punkten och det skriver Ålands
Framtid under på.
En EU-parlamentsplats är inte endast ett demokratiproblem. Det är också
ett språkproblem i och med att ju mindre direkt inflytande vi har i EU desto
viktigare blir det indirekta inflytandet. Landskapsregeringens tjänstemän ska
kunna vara med och delta i den nationella beredningen. Här påtalar nämnden klart och tydligt att det är viktigt att a) landskapsregeringen alltid är tydlig och kräver tolkning och översättning då någon från regeringen deltar, b)
att alla de ärenden som landskapsregeringen prioriterar snabbt översätts till
svenska och c) att enbart en sammanfattning i slutet på ett dokument inte
duger. Precis så här ska vi föra dialog med finska sidan.
Vad gäller samarbete med europaparlamentariker så skriver nämnden att
man vill uttrycka sitt stöd för att lagtingsgrupperna är aktiva och utökar sina
kontakter med partigrupper och enskilda ledamöter i Europaparlamentet.
Här vågar jag utan överdrift påstå att Ålands Framtid är den grupp som
kommit längst i det här kontaktskapandet i och med vårt samarbete med EFA
(European Free Alliance). Ingen är gladare än jag om ett större parti med
större ekonomiska resurser snart kan säga att de har kommit längre i den här
frågan. Jag tycker att det är viktigt att vi som partier satsar resurser på det
här. Det är trots allt så att när vi inte har direkt inflytande blir det indirekta
inflytandet viktigare.
Regionkommittéer i all ära men vi måste satsa på att komma in direkt i
EU-parlamentet med vår parlamentsplats. Så länge vi inte har den platsen
krävs det att vi jobbar på alla sätt för att få den. Den dagen vi har vår plats
kommer vi att ha nytta av kontakterna och ett brett kontaktnät i Bryssel.
Sammanfattningsvis är det bra att vi från Ålands sida vågar stå upp, och
utan att gräva ner oss i detaljer, kräva att Finland ser till att Åland blir en
egen valkrets 2014. Det är bra att nämnden uppmanar landskapsregeringen
att vara tydlig i sina krav på svenskspråkig service och det är bra att samtliga
partier inser att kontakter i Europaparlamentet är ovärderliga både nu och
framöver.
Det är ett bra betänkande, tack.
Ltl Harry Jansson

Tack, fru talman! Behandlingen av ärendet här i salen via utskottsordförandenas presentationer och nämndens vice ordförandes korta redogörelse gör
att vi kan från Centerns sida kan kort beröra de tyngsta områdena i självstyrelsepolitiska nämndens betänkande.
Det har redan konstaterats här att EU-intresset är ganska minimalt. Det
ser vi genom att vi idag saknar representation för regeringen och våra kollegor har annat för sig. Det vittnar om att EU-medlemskapet fortfarande lever
sitt eget liv, parallellt och ovanför oss. Som ett eget universum. Ändå påverkar det vår vardag i allra högsta grad. Det som har varit frapperande och bra
under alla dessa år av EU-medlemskap är den enighet som vi har haft angående de centrala frågeställningarna. Hur ska vi trygga den åländska rätten till
inflytande och insyn i EU-processen? Vi har kämpat på bra. Vi har gjort framsteg trots de bakslag som funnits under resans gång.
Fortfarande har vi inte parlamentsplatsen som vi har rätt till på grund av
vår konstitutionella och internationella särställning. Jag tycker att vi kan
konstatera att det så kallade EU-spåret nu börjar vara uttömt. Vi har kört den
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svängen. Vi har provat det som Finlands regering har utfäst sig från redan
1998, d.v.s. en extra plats för enbart Åland. Detta har upprepats under årens
gång och nu har vi levt med det så kallade principbeslutet från statsrådet från
2009. Nu tror jag att nämnden konkluderar att det är högst osäkert vad det
blir av det spåret. Vi ser inte den handlingskraften. Vi ser inte den strategi
som skulle behövas för förverkliga en sådan målsättning på EU-nivå.
Därmed, bästa kolleger, anser åtminstone jag att vi måste fundera om vi
ska ta ett nytt initiativ till Finlands riksdag. Det är en rätt vi har. Ett initiativ
där vi ånyo yrkar på det som nämnden skriver i sitt betänkande. En egen valkrets i nästa parlamentsval. Var och en får bedöma realismen i ett sådant initiativ. Vi vet alla att våra motiveringar för en egen plats har förstärkts genom
årens lopp via de skrivningar som de finska statsorganen själva har gjort. Det
är ett konstitutionellt berättigat krav som Åland har på en sådan representation. Vi har anledning att återkomma till den frågan, fru talman.
Kort om det svenska språket. Nämnden redogör rätt utförligt för möjligheterna för åländska tjänstemän att vara delaktiga i beredningsprocesserna i
Helsingfors. Det som är angeläget här och som vi alla bör lyfta fram till landskapsregeringen är att våra tjänsterepresentanter ska ha det här färdigt på
plats. Det ska inte vara de själva som ska utsätta sig för i vissa fall det rätt
tuffa klimat som kan uppstå i sektioner som är pressade tidsmässigt där en
åländsk representant plötsligt kräver att allt ska gå på svenska för att kunna
förstå och bevaka Ålands intresse. Det här ska fungera utan att det ställs alltför stora krav på enskilda representanter från Åland.
Nämnden har tagit del av att dokument från vissa möten avslutas endast
med en kort sammanfattning på svenska. Då måste vi naturligtvis fråga oss
om det är berättigat med tanke på resekostnader och tidskraven att vi sänder
representanter till den typen av möten. Istället bör vi i sådana fall sikta in oss
på videokonferenser och direktkontakt på annat sätt.
Fru talman, det har på senaste tiden aktualiserats en ny intressant principiell ståndpunkt. I riksdagens stora utskott görs en förändring av det nationella förhandlingsupplägget som strider mot de målsättningar som landskapsregeringen har varit med om att fastslå. Man gör det i ett skede där tidspressen gör att utskottet i Helsingfors signalerar till ministern i fråga att så här
ska du göra. Under mötets gång har man ändrat förhandlingspositionerna
och inte beaktat Ålands målsättningar.
Än en gång handlar det om en principiell fråga, om ett glapp som uppstår i
vårt system. Självstyrelselagens stadga är att de åländska målsättningarna
ska presenteras i samband med den här typen av ärenden som förs vidare till
Bryssel efter dialog i stora utskottet.
Det här väcker frågan huruvida den åländska riksdagsledamoten borde
övergå från att vara observatör till ordinarie medlem i stora utskottet. I nuläget har riksdagsledamoten inte möjlighet att agera. Hon är beroende av andra
ledamöters välvilja. Med det menar jag rätten att ge förslag.
Det här är något som får ingå i det fortsatta arbetet där vi ska kämpa för
våra principer. Det är bara så att det här arbetet kräver ett oerhört tålamod.
Tack, fru talman.
Ltl Barbro Sundback

Tack, fru talman! Det är väl så att hur viktigt vi än tycker att det här ärendet
är så verkar det inte engagera. Utan det är lite same procedure as last year
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med samma rubriker och lite förändrade skrivningar. Man kan inte göra så
mycket åt det. Det ligger i sakens natur. Ledamot Jansson var inne på möjligheten för ålänningarna att i olika sammanhang delta i beredningsarbetet och
i det nationella beslutsarbetet i EU på svenska. Detta har blivit bättre. Det
känns som om man inte vill tillstå att det har gjorts framsteg och att det finns
förutsättningar att delta i arbetet på tjänstemannanivå på svenska, utan det
måste bli ännu bättre. Det är möjligt att det ska vara så. Ibland tycker jag att
kraven från vår sida på myndigheter och politiker att tillmötesgå våra önskemål angående språket är mycket stora jämfört med den nationella insats som
sedan görs från Åland. Vad gör vi med alla dessa möjligheter? Är det viktigare
att vi har möjligheterna att få inflytande på svenska än att vi sedan i praktiken utnyttjar dem? Ibland känns det som att det är viktigare att påpeka att vi
inte är nöjda med situationen som den är idag.
Det jag tycker är orimligt är att det alltid, oberoende om Åland deltar eller
inte, ska vara möjligt att påverka behandlingen på svenska. Det måste föreligga en viss pragmatism också i det här sammanhanget. Har Åland något att
anföra i en viss fråga ska givetvis möjligheten att kommunicera på svenska
garanteras och förbättras om det finns brister. Om jag uppfattar ledamot
Harry Jansson rätt så skulle de finländska myndigheterna i stort sett i alla
EU-frågor där vi har behörighet vara beredda på att Åland ska delta och då
ska allt vara på gång. Det är väl i första hand de fall där vi har något att anföra
som den språkliga servicen ska garanteras. Det är möjligt att jag missuppfattade ledamoten Harry Jansson. För min del tycker jag att det är rimligt och
berättigat. Jag är uppriktigt glad att man kan konstatera att den språkliga
servicen har blivit bättre. Det finns en föreställning – en apokalyptisk politisk
myt – att det blir allt sämre och snart kan man inte säga tack i Helsingfors för
ingen människa kommer att förstå vad man menar. Visst, vi ska ställa krav
och vi ska inte ge vika. En viss pragmatism och realism hoppas jag att ska
prägla språkfrågan.
Fru talman, hela den här diskussionen och det här betänkandet känns relevant och viktigt. Dock överskuggas det av den ekonomiska situation som
präglar unionens arbete idag. Hur ska det gå för EU? Hur ska det gå för de
stater vars finanser är helt i kaos? Jag tycker att det är något som indirekt tas
upp och berörs i finansutskottets betänkande. Det här skulle vara väldigt viktigt och spännande att diskutera. Varför är det så svårt att rätta till den
skuldkris som råder i flera av de sydeuropeiska och kanske också i några
andra länderna? Hur kommer man ur det här? Medicinen har kommit från
Angela Merkel. Det ska stramas upp och kreditinstitutens ekonomi ska garanteras så att de inte går i konkurs. Det finns ett egoistiskt intresse i det här
både från Tysklands och från Frankrikes sida. De här hårda bandagen har säkert varit nödvändiga. Angela Merkel är en imponerande politiker som har
lyckats hålla ihop Europa under de här värsta stormarna vad gäller Grekland.
Nu känns det som den medicinen inte längre hjälper. De framgångar som
Holland hade i det franska valet är delvis ett uttryck på det. Det var säkert ett
protestval mot Sarkozy, men det är också ett stöd för en annan EU-politik.
Holland förespråkar en stimulanspolitik, ökad tillväxt. Det står det om i
prioriteringarna. Min fråga är om man kan öka tillväxten bara genom att
spara? Det förefaller inte fungera på det sättet utan man kommer tillbaka till
den här klassiska ”bromsa- och gasamodellen”. Det är det som är det intressanta. För att få igång tillväxten måste den offentliga efterfrågan utvecklas.
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Hur ska man annars få alla dessa människor i arbete som nu allt oftare höjer
arbetslöshetsstatistiken. Det finns en tendens hos många att se ner på Grekland. Man ska inte glömma att det är tusentals unga människor, vars framtid
står på spel. Det är familjer och sjuka människor som inte har bidragit till den
här krisen vars trygghet nu allvarligt hotas.
Det som nu händer i Grekland är antagligen att vänstern kommer att vinna
nästa val. Det har gått för långt. Människorna söker något annat. De kan inte
med sina liv och sina ungdomars framtid betala för Merkels politik. Det här
kommer vi att se i flera länder. Det är inte något som jag automatiskt som
vänsterrepresentant gläder mig ideologiskt över. Jag konstaterar att situationen är den. Vem ska de vända sig till för att få sin röst hörd? De etablerade
partierna hör inte. De är med på att det ska sparas. Det räcker inte. Vi måste
ha en stimulanspolitik som får igång tillväxten i Europa. Valet av Hollande
beror på att medelklassen i Frankrike känner sig oroad. När det är osäkert
hur det ska se ut i skolklasserna, när det är osäkert hur det blir med arbete,
när man inte vet om man har råd med hälso- och sjukvård. Då blir det politiska valet ett annat. Så länge det går bra kan man naturligtvis rösta om man
ska ha ökad valfrihet eller inte. Men när inkomstklyftorna är väldigt stora och
man känner att vardagen hotas av den politik som förs, då söker människorna alternativ.
Fru talman, det går inte att bara spara. Tillväxten bör också stimuleras. Nu
sker det en konjunktursvängning. Den lyckas inte de här länderna ta tag i.
Den kommer att gynna oss i viss mån, men den kommer att vara svag. De
länder som mest efterfrågar våra produkter är just i Europa. Där är tillväxttakten för dålig.
Fru talman, jag tänker på hur den här situationen drabbar Åland. Min bedömning är den att Finlands ekonomi inte kommer att ha en hög tillväxttakt
men den gynnar Åland. Också den ökade beskattningen gynnar Åland. Frågan är hur länge det kan vara. Vad gäller sjöfartsnäringen så är den helt beroende av hur tillväxten utvecklas inom exportnäringarna i Finland och andra
länder i Europa. Det är en del av den här problematiken.
Den här diskussionen tror jag skulle engagera mer än en diskussion om
endast prioriteringar. Tack.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag kommer ihåg att ledamot Sundback och jag hade
olika uppfattningar i den här frågan redan i samband med remisserna
och tydligen verkar våra grundinställningar vara desamma. Vi måste
utgå från att landskapsregeringen inte skickar sina tjänstemän till
Helsingfors om det inte är prioriterade ärenden för landskapsregeringen
som behandlas. Därmed är det av största vikt att våra representanter får
ta del av informationen i största möjliga grad på svenska. Det kan inte
vara tillfyllest att få ett sammandrag efter mötet. Under resans gång,
under de timmar av diskussion har man i princip fattat de beslut som
ligga till grund för det fortsätta handlandet. Det enda jag begär är att
statsrådet och ministerierna ska leva upp till de anvisningar som justitieministeriet har förelagt och som har godkänts. Tack.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Det är bra om det är ett förtydligande. Jag har inte kritiserat den ståndpunkten som ledamot Jansson nu företrädde. Jag uppfattar att i alla frågor som rör åländsk behörighet ska man vara beredd
även om det inte kommer någon åländsk representant. Det är ett praktiskt problem. Man måste kommunicera.
Våra tjänstemän måste på något sätt klargöra att i den här frågan vill
Åland ha inflytande. Det kan ske på olika sätt. Jag har inte sagt att jag är
nöjd med en svensk sammanfattning efter, utan frågan är i vilka ärenden och hur man rent praktiskt ordnar det. Det tror jag att förvaltningen
här är kapabel att sköta. Tack.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! De anvisningar som justitieministeriet har utfärdat till
samtliga ministerier ger föreskrifter för hur den åländska begäran om
tolktjänst och annat ska beaktas och respekteras. Lever man upp till
detta inom respektive ministerium är vår vardag tillfyllest. Det betyder
att när det finns ärenden av åländskt intresse i Helsingfors ordnar man
tolk vid behov. Det enda vi begär från Centerns sida är att man respekterar de anvisningar som justitieministeriet själv har slagit fast. Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Efter det förtydligandet uppfattar jag att vi har samma uppfattning. Det
finns ingen åsiktsskillnad.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Wille Valve

Tack, fru talman! Ledamot Sundback nämnde EU och valet i Grekland. Det är
ett ganska talande exempel för läget i Europa. Tidigare fanns det åtminstone
tre eller fyra partier i Greklands motsvarighet till riksdagen. Nu har det
kommit in flera nya partier. Ett parti verkar tro att skulderna försvinner av
sig själva. Ett annat parti anser att lösningen på samhällsproblemen är att
minera gränsen mot Turkiet och sätta alla invandrare i arbetsläger. Det är
helt tydligt ett protestval. Jag hoppas att den här trenden inte upprepar sig i
andra länder i Europa för då har vi ett problem i stor skala.
Det betänkande som vi har framför oss idag från självstyrelsepolitiska
nämnden upplever jag som väldigt vettigt. Jag uppskattar särskilt att nämnden och lag- och kulturutskottet har funderat på tillväxtfrågan. Hur kan man
generera tillväxt i dessa tider?
Vad gäller svenska språket så instämmer jag delvis i diskussionen om att
det är en ständigt återkommande diskussion. Det är samma fråga hela tiden.
Jag fick nyligen välkomstpaketet till regionkommittén. Allt var på finska. Jag
returnerade det och hänvisade till att vi ålänningar som sitter i regionkommittén pratar svenska. Det är en del av ett större fenomen. Det finns idag ett
tankesätt i Finland där man utgår från att alla kan tala finska. Till och med i
riksdagen utgår man ifrån att alla kan finska. Jag pratade med några av våra
kollegor som besökte oss. Där var det en person som såg det som en självklarhet att alla i riksdagen talar finska. Det förekommer inte heller att man
använder svenska. Här finns utmaningar.
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Vad gäller själva innehållet i betänkandet tänker jag fokusera på en enda
mening. Det är den om parlamentsplatsen. Den handlar om Duff-rapporten
där nämnden konstaterar att Duffs förslag till betänkande berör den framtida
fördelningen av parlamentsplatser endast till den del det föreslås att parlamentet framöver ska lägga fram ett förslag till beslut om grunder för fördelningen av platser i Europarlamentet med beaktande av nya medlemsstater
och befolkningsuppgifter. Det här stämmer inte riktigt.
Slutsatsen är korrekt. Det finns anledning att precisera argumentationskedjan som leder till slutsatsen. Sedan vi förra gången debatterade EU här
och vi var ännu färre på plats har det inte skett några större politiska förändringar med Duff-rapporten. Innehållet är detsamma. Meningen var att Duffrapporten skulle ha tagits upp i Europaparlamentets presidium. Men den har
inte dykt upp sedan dess och den finns inte överhuvudtaget på Europaparlamentets agenda. Den är borta. Det är helt tydligt att det finns en politisk vilja
att begrava Duff-rapporten under en massa papper. Orsaken till den har
ingenting att göra med Ålands eller någon annans automatiska regions parlamentsplats. Det har att göra med Duffs kontroversiella förslag om att upprätta transnationella listor så att vi skulle kunna rösta på svenskar, belgare,
holländare osv. Det här blev för svårsmält för de två politiska grupperna i
Europaparlamentet. Därför har Duff-rapporten plockats bort från agendan.
Hur kan det här fungera i praktiken?
Duff-rapporten är enligt Lissabonfördraget Europaparlamentets initiativ
till mandatfördelning för nästa period. Hur kan man klara sig utan en sådan
här rapport? Svaret är det att den inte behövs eftersom man räknar med att
Kroatien blir medlem 2014. Med anledning av detta kommer en separat rapport att uppgöras som handlar om mandatfördelningen med anledning av
Kroatiens medlemskap 2014. I den här rapporten ska 10 mandat ges åt Kroatien. Det finns en mycket stark politisk vilja i Europaparlamentet om att inte
utöka antalet parlamentsplatser. Det är från dagens pott som de här tio ska
tas. Sedan förväntas medlemsländerna i varierande grad vara solidariska och
avstå platser. Vi vet inte än idag hur det kommer att se ut för Finland. Tidtabellen för den här så kallade Kroatien-rapporten är att en rapportör kommer
att utses i september 2013. Det här är osäkra uppgifter. Inom 2013 borde den
här rapporten vara klar och mandatfördelningen spikad för att godkännas i
rådet.
Är då EU-spåret uttömt såsom ledamoten Harry Jansson sade? EU-spåret
har smalnat av än mer sedan den förra debatten. Med tanke på att det hänger
på Kroatien-rapporten där medlemsländerna solidariskt ska avstå platser så
ser jag inte hur Finlands iver att dela med sig av sina parlamentsplatser på
den europeiska nivån skulle kunna öka. Det finns förstås alltid den möjligheten när det kommer upp i ministerrådet att den finska sidan- statsministern,
Europaministern – agerar proaktivt. Detta gjorde man 2009 då man hänvisade till att den autonoma regionen Åland har ett behov av egen representation med tanke på sin ökade relativa befolkning etc. Detta kräver dock en del
fotarbete innan vi är där.
Det var allt jag hade att säga om den saken. Tack.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Tack för ett inspirerat och kunnigt inlägg. Vad gäller
legitimiteten för kravet på en plats för Åland i Europaparlamentet för-
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hållet det väl sig på det sättet att den ordning vi har enligt författningen
säger att ingen annan än vi själva kan genomföra implementeringen av
EU-rätten. Är det inte det yttersta argumentet för att Ålands folk också i
den typen av ärenden ska företrädas av Ålands lagting och inte av någon
annan?
Ltl Wille Valve, replik

Svaret är ja. Jag upplever personligen att det är det argumentet som har
bitit mest när jag har pratat med mina fastländska kollegor om saken.
Det vill säga, att det till lagtinget hör att implementera EU-rätt. Med
tanken på att vi har ansvaret för att implementera EU-rätt är det inte
mer än rimligt att Ålands folk också har en representation på europeisk
nivå för att kunna påverka innehållet. Idag har vi ansvar utan representation. Den linjen har jag upprepat många gånger i kontakten med mina
kollegor.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman. Den linjen ska vi fortsätta att upprepa. Många i
Europa tror att Finland kan kommendera Ålands lagting. Många nationalstater i många andra EU-länder kan göra det med regioner, trots
att regionerna har lagstiftande makt. Tekniken där är den att den nationella lagstiftningen träder in ifall regionen missar en implementering.
Det gäller normalt i till exempel federationer men det gäller inte på
Åland. Det här är en kunskap som vi inte ska glömma. Jag misstänker
inte att kollegan Valve gör det. Min erfarenhet säger att det här är det yttersta argumentet som vi ska använda. Och vi ska använda det flitigt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm
och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
För kännedom
12

Godkännande av avtalet och protokollet med Uruguay för att undvika dubbelbeskattning
Republikens presidents framställning (RP 13/2011-2012)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 06.06.2012.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls idag klockan 15.50. Plenum är avslutat.
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Främjande av turismen vid Jan-Karlsgården
Ltl Anders Erikssons skriftliga fråga (SF 9/2011-2012)
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Plenum börjar
Plenum börjar. Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.
Första behandling
1

Taxan för avloppsvattenavgift
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 19/2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 18/2011-2012)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet. Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Tack, fru talman! Det här betänkandet fick vi på vårt bord i fredags och vi behandlade det i utskottet samma eftermiddag då vi ansåg att där inte fanns så
väldigt mycket politik utan snarare väldigt mycket sunt förnuft.
Det här inleddes 2005 då man första gången frågade kommunerna om vad
de ansåg om att behöva komma till miljöbyrån för att för att fastställa kommunala taxor. Sedan dess har detta i praktiken på vissa sätt redan infriats. Nu
gör man en lag av det.
Vi hörde också minister Carina Aaltonen i fredags lova att man ska se över
om det finns liknande förenklingar att göra även på andra områden. Från utskottets sida är vi nöjda med det. Man kanske kan titta på ÅMHM och eventuellt andra.
Mot bakgrund av detta har vi från utskottets sida inget att invända mot
det. Vi står enhälligt bakom förslaget och att lagtinget antar förslaget oförändrat. Tack.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
Föreläggs lagförslaget för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
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För kännedom
2

Främjande av turismen vid Jan-Karlsgården
Ltl Anders Erikssons skriftliga fråga (SF 9/2011-2012)
En fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget
och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 06.06.2012 klockan 12.00. Plenum är avslutat.
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Höjt utkomststöd
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 26 ledamöter är närvarande.
Lagtingsledamoten Torbjörn Eliasson anhåller om ledighet från dagens plenum på
grund av privata angelägenheter.
Lagtingsledamoten Mats Perämaa anhåller om ledighet från plenum 09.06.2012 på
grund av deltagande i Sfp:s partidag i Karleby. Beviljas.
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Remiss
1

Godkännande av avtalet om gemensam upphandling av auktionsövervakare
Landskapsregeringens yttrande (RP 12/2011-2012-s)
Republikens presidents framställning (RP 12/2011-2012)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Diskussion.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Ärendet åtföljs av ett yttrande, enligt 31 § lagtingsordningen, från landskapsregeringen som uppenbarligen inte avser att presentera
sina åsikter, åtminstone inte ännu. Därför ska jag lämna några synpunkter på
detta ärende, som möjligen kan uppfattas som lite marginellt.
Om vi går till den nyvalde presidentens möjligen första framställning till
lagtinget, under Sauli Niinistö ämbetsperiod, så ser vi i stycke 3 en mycket intressant skrivning. Först redogörs det för vad ärendet gäller, gemensam upphandling, för att upphandla en auktionsövervakare osv. I fråga om utsläppshandel står det så här: ”Enligt 18 § 10 och 22 punkten i självstyrelselagen har
landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om natur- och miljövård samt
näringsverksamhet”. Det är rätt.
Men sedan; ”i den lagstiftningskontroll i fråga om landskapslagarna som
avses i 19 § i självstyrelselagen har man med stöd av dessa bestämmelser
ansett att landskapets lagstiftningsbehörighet omfattar utsläppsrätter”.
Högsta domstolen har yttrat sig på detta vis. Dåvarande presidenten omfattade den tolkningen. Detta är en riktig tolkning och det är en för Åland mycket viktig ståndpunkt. Det är det som är grunden för att detta avtal överhuvudtaget kommer till lagtinget för att sättas i kraft vad gäller handeln med utsläppsrätter. Det här ska vi ta fasta på.
Jag vill med andra ord att utskottet mera i detalj i gå in i det som regeringen i sitt yttrande säger. Yttrande är ju, med all respekt, väldigt tekniskt. Det
innehåller, som jag ser, nästan inte alls något ställningstagande vad detta de
facto kan innebära.
Det som jag nu säger behöver det inte innebära för Åland men kan göra
det. Säkert har kolleger uppfattat den stora utsläppsaffär som här på vårvintern ingicks mellan republiken Estland, som EU-medlem, och en större bilfabrik i Japan. Estland sålde utsläppsrätter till denna bilfabrik och fick betalt
med 1000 elbilar, 500 gratis och 500 ungefär till halva priset. Dessa ännu
inte 1000 bilar, men snart nog hoppas man, ska användas huvudsakligen i
hemtjänsten i Estland och laddas med vindkraft, som också är ett ganska
storslaget projekt. Utsläppshandeln har möjligheter.
Jag hoppas verkligen att utskottet kunde ta den tid det krävs här nu under
sommaren och hösten och titta lite närmare in i vad det de facto innebär att
Åland har denna behörighet tillkommen genom tolkning. Det är något som
för övrigt bör beaktas i en kommande självstyrelselagsrevision, dvs. nytillkomna rättsområden bör också få en reglering, åtminstone så länge vi har
den nuvarande uppräkningsprincipen i självstyrelselagen. Men också vad det
de facto innebär i praktiken att man går in för ett sådant här auktionsförfarande och hur Åland, som är medlem i EU utan att vara ett medlemsland, kan
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använda sig av den här möjligheten till handel med utsläppsrätter gärna i så
stor skala som möjligt.
Mot detta invänder man naturligtvis att Åland inte riktigt har torrt på fötterna vad gäller utsläpp till följd av vårt läge i Östersjön och den fartygstrafik
som förekommer här, men det är den praktiska sidan av saken.
Jag hoppas att utskottet kan titta på den verkliga innebörden av den möjlighet det finns att använda sig av behörighet i handeln med utsläppsrätter,
såsom högsta domstolen har sagt och till det som detta avtal egentligen ytterst syftar.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Jag vill bara understöda ltl Gunnar Janssons tankar angående
detta med utsläppshandel. Vi hade en upphandling av elbilar som landskapsregeringen presenterade tidigare i våras. Jag tog då upp samma
exempel i Estland. Jag tror att det är sådana här innovativa saker som är
viktiga att titta på. Jag hoppas att utskottet tittar på det.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack för det, kollegan Nordberg. Kopplingen till förnybar, ren energiproduktion på Åland är alldeles uppenbar. Vi vet att satsningarna i
kustbandet i Estland är massiva. Allting talar för att vi har minst lika
goda möjligheter till motsvarande aktivitet här Åland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Remiss
2

Godkännande av avtalet och protokollet med Uruguay för att undvika dubbelbeskattning
Republikens presidents framställning (RP 13/2011-2012)
Enligt lagtingsordningen 31 § 2 mom. ska talmannen utan dröjsmål översända en begäran från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse till landskapsregeringen för ett yttrande som bör föreligga när ärendet remitteras
till ett utskott. Talmannen kan dock i ett enskilt ärende besluta att ett yttrande inte är
nödvändigt. Eftersom lagtinget tidigare har behandlat ett antal fördrag med motsvarande innehåll har talmannen beslutat att ett yttrande inte är nödvändigt i fråga om den
aktuella framställningen.
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott 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 finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Andra behandling
3

Godkännande av protokollet till konventionen om barnets rättigheter
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 7/2011-2012)
Landskapsregeringens yttrande (RP 10/2011-2012-s)

873

Republikens presidents framställning (RP 10/2011-2012)
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
4

Taxan för avloppsvattenavgift
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 19/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 18/2011-2012)
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. 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
5

Förtydligat förfarande vid miljökonsekvensbedömning
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7/2011-2012)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 15/2011-2012)
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. 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.

Enda behandling
6

Redogörelse enligt 32 § arbetsordningen för Ålands lagting för tiden 1 november 2010
– 31 oktober 2011
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SJPN 2/2011-2012)
Landskapsregeringens redogörelse (RS 3/2011-2012)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
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Ltl Danne Sundman

Fru talman! Detta självstyrelsepolitiska nämndens betänkande nr 2 kan kännas tunt, men jag vill försäkra att det är tungt. Det har en hög specifik politisk
vikt. Denna redogörelse är självstyrelsepolitiska nämndens viktigaste rutinärende enligt 32 § lagtingsordningen och arbetsordningen. Även i den nya arbetsordningen kan man läsa om det i 32 § så det behöver inte byta namn.
Nämnden konstaterar under rubriken ”Allmänt om redogörelsen” att
meddelandet har bytt regim till viss del. Den nya arbetsordningen ska tolkas,
såsom framgår av lagutskottets betänkande, att det ska omfatta perioden
ända fram till så nära som möjligt när det avges. Nämnden konstaterar att
man kanske inte kan kräva dagsfärska ärenden, men så nära som möjligt. Det
ska inte längre omfatta ett lagtingsår nödvändigtvis, utan den period som pågår fram från det förra till det som avges fastställs. Det skulle egentligen ha
gällt också det här meddelandet, men nu är det ett övergångsskede.
I remissen påtalade jag det här. Den nya regeringen, som tillträdde i december, gav den här redogörelsen över vad den gamla regeringen har gjort
och kanske inte gjort, varpå den gamla regeringens representanter steg upp
och hade åsikter om vad den nya regeringen hade skrivit att den gamla regeringen hade gjort.
Med anledning av det är nämndens åsikt att när det gäller valår så bör
denna bestämmelse tolkas så att den avgående landskapsregeringen avger sin
berättelse innan den nya landskapsregeringen tillträder, det ska vara bland
det sista man gör som expeditionsministär. Då är det rent bord och nästa redogörelse börjar när den nya regeringen kommer in i kammaren. Då får vi
ordning på den delen.
Vidare i betänkande konstaterar självstyrelsepolitiska nämnden att det nu
har utsetts en ny parlamentarisk kommitté på hemmaplan som ska följa arbetet med ny självstyrelselag. Givetvis följer också nämnden det arbetet mycket
noga och kan vid behov vara bollplank, om det skulle behövas vilket jag inte
tror.
Fru talman! Sedan kommer vi till stycket om hembygdsrätt, jordförvärvsrätt och näringsrätt. Här är nämnden rätt så otålig. Det har att göra med
nämndens tidigare påpekande i det här ärendet. I betänkande sägs; ”nämnden vill framhålla vikten av att landskapsregeringen snarast inkommer
med behövliga lagförslag till lagtinget med anledning av betänkandet från
den parlamentariska kommitté som såg över tillämpningen av näringsrätts- och jordförvärvsbestämmelserna samt hembygdsrätten”.
Förutom lag nämner man återigen policyn gällande tillämpningen av 8 §
jordförvärvsjälvstyrelselagen när det gäller juridiska personer. Där behöver
man också rätta den förra rättelsen som fortfarande är felaktig.
Vidare tycker nämnden att det är viktigt, i likhet med kommitténs betänkande, att man ska reda ute vad begreppet ”egentliga bo och hemvist i landskapet” som återfinns i självstyrelselagens 6 § betyder och hur det ska tolkas.
Det är nämligen centralt, inte bara i hembygdsrättsärende utan också i jordförvärvsärenden i många fall. Samtidigt har nämnden erfarit att landskapsregeringen kommer att skrida till verket med detta ärende efter sommaren.
Man kommer att ta fram nödvändiga författningar, lagar eller ändringar i
förordningar eller både och troligen. Man anser att frågan är tillräckligt utredd, vilket åtminstone jag personligen håller med om. Nu gäller det bara att
politiskt prioritera vilka saker man gör först och i vilka regelverk. Det som gör
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det här brådskande är den tidsdräkt som har gått sedan den här kommittén
lämnade in sitt betänkande 2009. Men det är också ständigt en brådska med
anledning av att kreativiteten spirar ute på fältet. Det förekommer ständigt
nya försök, med kreativitet, att på ett eller annat sätt kringgå jordförvärvsbestämmelserna. Ibland rätt så oskuldsfulla försök, som egentligen är helt lagliga om man bara har läst innantill i regelverken. Men sedan finns det också
sådana exempel, som har diskuterats i nämnden, där man direkt kan säga att
det görs i syftet att kringgå jordförvärvsbestämmelsernas anda och mening.
Det bekymrar nämnden och det bekymrar landskapsregeringen. Nämnden
önskar fortsatt information och samråd i ärendet till den här delen. Man kan
orda länge om det här.
En viktig sak, som också kommittén som satt 2008-2009 sade i sitt betänkande, var att när skyddsinstrumenten en gång kom till i världen var de
tänkta att skydda mot yttre påverkan. De var inte tänkta att skydda oss mot
oss själva. Men nu är det ofta vi ålänningar själva som hittar på undantag och
projicerar denna kreativitet att hitta luckor i regelverken. I denna nya kontext
måste regelverken också ta i beaktande att vi själva kan vara ett hot mot de
här bestämmelserna. Det faktiskt lite nytt som i huvudsak har kommit under
senare tid.
Kommer de här lagarna i höst så om ett år, när vi står här, så är det här på
plats och sjösatt. Problemet borde vara ur världen till den del vi har kunnat
överblicka den kreativitet som för tillfället spirar. Det kommer säkert en ny
kreativitet också.
Vidare i samma stycke tar nämnden upp frågan om kravet på finskt medborgarskap för att få åländsk hembygdsrätt. Nämnden konstaterar att 2 560
personer eller ca 9 procent av befolkningen på Åland har enbart utländskt
medborgarskap. Det här börjar bli en alarmerande stor del av befolkningen
som står utanför att få kandidera och rösta i lagtingsval. Det börjar bli i likhet
med många andra regioner runt om i världen som har stora minoriteter från
grannländer eller problem med att befolkningen står utanför samhället. De
här personerna är till största delen svenska medborgare, de står inte utanför
samhället och de är inte på något vis i social misär. Men de har inte politiska
rättigheter i samma utsträckning. Det kan man tycka att är ett problem och
det tycker nämnden som skriver: "Det synnerligen allvarligt att dessa utländska medborgare därigenom står utanför möjligheten till politiskt inflytande och medverkan. Landskapsregeringen bör därför enligt nämndens
mening fortsatt vidta ansträngningar för att få till stånd en ändring av
självstyrelselagen så att hembygdsrätten öppnas för EU-medborgare”.
Nämnden går vidare in på initiativet enligt självstyrelselagens 22 §, som
skickades till riksdagen angående sexualbrottslagstiftningen. Man konstaterar i stort sett mellan raderna att den argumentation som användes för att
komma till den tolkningen, som grundlagsutskott kom till, kan också användas till att komma till en motsvarande tolkning, nämligen att det är ingen fara
att låta riksdagen behandla ett initiativ. Man borde ha en öppen attityd till
vad riksdagen får ta sig an. Man kan också förstå den förklaringen att när det
uppstår en sådan här lucka i självstyrelselagen så tittar man i förarbetena och
där står det att det här inte ska ändra rättsläget från den förra självstyrelselagen. Sedan tittar man i den lagen där finns det en begränsning. Nå, förvisso,
men varför vara så strikt i det här fallet?
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Till sist konstaterar nämnden att det är oroväckande när grundlagsutskottet tar sig allt större tolkningsutrymme. I det här fallet borde man ha begärt
ett utlåtande från högsta domstolen som ytterst ska tolka självstyrelselagen.
Sedan kan man gräma sig lite på sin egen kammare över att vi tog bort ordet
förklaring ur självstyrelselagen. I det här fallet kanske lagtinget också skulle
ha blandats in för att förklara självstyrelselagen, åtminstone skulle självstyrelselagen inte ha förklarats utan vår medverkan mot vår vilja.
Nämnden skriver också ett kort stycke om ”Allmänt bindande kollektivavtal”. Dock har nämnden engagerat sig ganska djupt i frågan. Uppmaningen
här är föga förvånande, att landskapsregeringen fortsatt får utöva påtryckningar på Finlands regering i frågan. Det här är ett ärende som tar ett steg
fram och ibland två steg tillbaka. Det är en allvarlig sak när de svenskspråkigas rättigheter inte finns att läsa på svenska. Det betyder i självstyrelsens
kontext att de inte gäller här på Åland och människor blir i ett rättslöst tillstånd.
Angående språkrådet konstaterar nämnden att det i regeringsprogrammet
anges att språkrådets uppdrag ska klargöras. Nämndens åsikt är att språkrådet ska normeras på lagnivå, vilket nämnden även har framhållit i tidigare
betänkanden.
En annan stor och viktig fråga som har passerat revy nyligen är namnen på
åländska kartor. Också här vill självstyrelsepolitiska nämnden understryka
att landskapsregeringen jobbar vidare enligt den inslagna linjen och att man
bör överväga också andra åtgärder som kan krävas för att uppnå målet. Detta
är en viktig fråga anser nämnden.
Dagen till ära kan man nämna stycket ”Kontakter till Sverige”. ”Nämnden
har i tidigare betänkanden konstaterat att det, mot bakgrund av Sveriges
betydelse för möjligheten att upprätthålla svenska som ett levande språk i
utveckling, finns skäl att undersöka hur de politiska kontaktytorna mellan
Sverige och Åland ytterligare kunde utvecklas. Enligt landskapsregeringens
regeringsprogram ska ett permanent organ, Ålandshavskommissionen, inrättas i syfte att utveckla gränssamarbetet runt Ålands hav. Nämnden stöder fortsatt utvecklingen av kontakterna till Sverige.”
Vidare i betänkandet kommer nämnden till en ganska lång skrivning om
”Gränsarbetsgruppens betänkande”. Man försöker i korthet justera demilitariseringens gräns att överensstämma med självstyrelsens. Trots att det här
ärendet kört fast eller att man inte har nått dit man kunnat, är det viktigt att
man får till de här koordinaterna och får dem införda i koordinatsystemet och
att landskapsregeringen bevakar att det som har utlovats verkligen verkställs.
Nämnden skriver; ”det är vidare viktigt att landskapsregeringen bevakar
användningen av det nya kartmaterialet”. De här punkterna blir bara data i
en databas och data till olika kartlager. Det är viktigt att landskapsregeringen
bevakar att det här kartmaterialet så att de nya gränserna, den demilitariserade zonen, framgår av de kartor som publiceras, i likhet med naturskyddsområden. Så att det inte bara blir ett lager som man aldrig publicerar och att
det också använts på väsentliga digitala kartor på nätet, som nämnden skriver.
Eftersom ärendet har tagit den här vändningen föreslår nämnden att;
”landskapsregeringen bör även undersöka möjligheten att i samarbete med
berörda kommuner på Åland och i Åboland justera de kommunala gränserna så att de överensstämmer med demilitariseringens gränser”, alltså vända
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på steken och låta demilitariseringsgränsen bli självstyrelsens gräns. Där vet
vi för lite för att ha en tydlig uppfattning om det överhuvudtaget är möjligt.
Men det kunde någon som har bättre insikt undersöka. Vi ber landskapsregeringen göra det.
Under nämndens behandling fick vi se en karta med den här nya gränsen.
Det var väl som vilken karta som helst förutom just molnets gräns, som blir
väldigt fin inriktat på en karta. Det blir som en kabel runt Åland när alla de
här punkterna blir centrum på cirklar som läggs bredvid varandra. Min reaktion, när jag såg den här kartan, var att det där kommer man verkligen att
fundera på vad det är. Man kommer att titta och försöka läsa ut vad det handlar om. Bara det publiceras kommer det att bli bra marknadsföring.
Talman! Nämnden har ägnat rätt så mycket tid åt rubriken ”Fartygsbesök
och överflygningar”. Här ska nog läsas en hel del frustration mellan raderna.
Nämnden har i den här frågan en ganska stel överläpp, kan man säga. Kritiken riktar sig inte till någon särskild utan kanske till oss själva som kollektiv.
Nämnden tycker att det borde bli en generell uppryckning i fråga om landskapets position och vad man går med på när det gäller fartygsbesök särskilt.
Nämnden kommer i första stycket till den slutsatsen att det ska tas fram en
ny doktrin där särskild uppmärksamhet bör fästas vid tolkningen i fråga om
fartygsbesökens antal och längd samt möjligheten till landstigningar och till
att angöra kaj. Detta är mycket viktigt. Man bör också i den doktrinen beröra
frågan om hur, när och varför de åländska myndigheterna ska begära
handräckning som strider mot demilitariseringens bestämmelser. Även
gränsbevakningens status i den mån den har ändrat bör beröras, så att vi har
klart för oss vilken det officiella Ålands inställning är i de här frågorna. Framförallt att vi kan rabbla det här om vi så blir väckta med en klapp på kinden
klockan 03.00 på natten. Det är en mycket viktig fråga.
Till sist ber självstyrelsepolitiska nämnden landskapsregeringen, liksom i
de två senaste betänkandena, att sluta använda ordet sedvanliga. Ordet sedvanliga medför att det konstituerar minsta lilla förändring och gör att den
förändringen blir okej. Det var sedvana att ankra, sedan gick man till kaj och
då blev det sedvana att gå till kaj. Sedan steg man i land och så blev det en
sedvana att stiga iland. Sedan promenerade man en bit och så blev det en
sedvana. Man ska inte använda sedvanliga besök. Enligt nämndens uppfattning finns det inte någon sådan sedvana i det här fallet.
Det här ska inte tolkas som direkt kritik till landskapsregeringen. Det är en
allmän uppmaning till det officiella Åland att ha det här på grej.
I nästa stycke finns det ett exempel på hur tokigt det skulle kunna ha gått
om man inte noggrant följer det här och övervakar de här ärendena. Det visar
att det system vi har fungerar när man från marinstaben meddelade att ett
minfartyg skulle besöka Åland, man skulle angöra kaj och stiga i land. Man
skulle göra inspektionsbesök, besöka museum, man skulle ha en idrottsutbildning och man skulle övernatta i Mariehamn. Det här gjorde förstås att
alla lampor lyste rött. Efter att våra rutiner användes så kom det ett nytt
meddelande att det här givetvis inte skulle ske, utan det var ett misstag. Nog
lönar det sig också att göra sig det besvär som de åländska myndigheterna gör
tillsammans med landshövdingen.
Till sist kan man nämna ett stycke som bara har en mening ”Åklagarväsendet och landskapsfogden”. ”Nämnden vill framhålla att statlig verksamhet
som berör Åland alltid bör utgå från Åland.” Det är en väldigt viktig princip.
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För då vet man från statliga myndigheter vilket samhället man verkar i och
det behov som finns här på Åland. När det gäller de centrala statliga myndigheterna så är väldigt viktigt att de är så självständiga som möjligt och kan
verka på rätt sätt i det åländska samhället.
Jag vill nämna lotterilagstiftningen där nämnden noggrant har bekantat
sig med riksåklagarens beslut och vad det innebär för verksamhetsförutsättningarna för PAF och i övrigt. Nämnden konstaterar här i stycket vad man
anser att det innebär.
När det gäller utbildningspolitiken så har det varit olika turer när det gäller
antagningsreglerna. Man har ändrat tillbaka och ändrat igen så att det inte
ska påverka åländska studeranden vare sig som en försämring eller en förbättring.
Nämnden säger till sist: ”Med hänvisning till det anförda föreslår nämnden att lagtinget meddelar landskapsregeringen till kännedom vad nämnden anfört i betänkandet.” Då får man är lägga till, som högsta domstolen, att
den det berör till efterträdes länder. När det står i nämndens betänkande att
man för tredje eller fjärde gången påpekar saker så är det viktigt att det också
läses i andra ändan, vilket jag är övertygad om att det gör. Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Danne Sundman tar upp att hembygdsrätten skulle
öppnas för EU-medborgare. Argumentationen i betänkande är just detta
med icke-diskriminering inom Europeiska Unionen, man hävdar att det
är ändamålsenligt med tanke på det och att en del av befolkningen enbart har utländskt medborgarskap. Å andra sidan utgår riket från att
finska staten har delad makt och därför utövas den finska makten delat,
då hävdar man därför att finskt medborgarskap ska vara det som gäller.
Det kommer att bli väldigt svårt att få Finland att gå med på det här, tror
jag. Har man diskuterat flera argument? Hur har man tänkt sig att man
ska klara av att genomföra det här, har man diskuterat det?
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! I den nämnda kommitténs betänkande finns argument för
att öppna hembygdsrätten för EU-medborgare. De motargument som ltl
Carlsson kommer med är också kända. Däremot är dessa argument som
nu förs fram, de demokratiska rättigheterna, någorlunda nya. Det handlar ju om de demokratiska rättigheterna innanför självstyrelsen. Vill
man sedan rösta i riksdagsval så är det en annan sak. Alla de argument,
som knyter an till att man skulle tvingas ha finskt medborgarskap för att
leva på Åland, de kan man klä av med detta att dessa människor är redan här, lever här, verkar här och klarar sig bra. Deras rättigheter kommer till sin rätt i övrigt.
Givetvis kommer man att försvara det här från finländsk sida. Men vi
har inga problem att argumentera för vår sak även när det gäller motargument till Finlands argument.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack för det. Det är bra att vi har lite nya argument också. Det kan
hjälpa till eftersom jag antar att det här inte är en helt ny fråga.
Under rubriken ”Kontakterna till Sverige”, skriver man: ”Nämnden
stöder fortsatt utvecklingen av kontakterna till Sverige.” Vad syftar
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man på då? Jag hoppas att det inte är den personliga uppfattningen som
ltl Sundman har framfört i media om återförening till Sverige. Som jag
ser det kan det bli bekymmer. Självstyrelsens tappar sin legitimitet, om
man tillhör Sverige, eftersom där finns det svenska språket.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! När det gäller min personliga uppfattning så har jag aldrig
sagt att jag förespråkar en återförening med Sverige. Den som lyssnade
på det radioprogram där jag medverkade vet att så är fallet. Sedan har
det förädlats av massmedia i flera steg. Nu har jag senast läst detta i en
isländsk tidning. Men det stämmer inte! På Ålands radio och TV:s hemsida finns det en länk till det här radioprogrammet som för övrigt är absolut värt att lyssna på, det kan jag rekommendera.
Nämndens åsikt, som är lagtingets enhälliga åsikt, är att man ska
fortsätta med att utveckla samarbetet med Sverige. Det är viktigt för det
svenska språkets överlevnad på Åland. Det finns många exempel idag,
byggbestämmelser och vägnormer, där vi tar hjälp av Sverige.
Ålandshavskommissionen som ska tillsättas kommer att bli ett viktigt
organ för att driva den här utvecklingen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Några ord om hembygdsrätt, jordförvärvsrätt och näringsrätt med anledning av det betänkandet som den parlamentariska kommittén för de här frågorna tog fram under den förra mandatperioden.
Om jag inte missminner mig så har ltl Sundman varit ganska kritisk till
att vi ännu inte har behandlat lagförslag med anledning av det arbetet,
åtminstone var han kritisk tidigare. Nu tycks kritiken vara betydligt
mera hovsam. Det kan förstås bero på att ltl Sundman representerar
självstyrelsepolitiska nämnden och inte sig själv till fullo. Eller så kan
det möjligen bero på att obunden samling just nu har ansvaret för frågan i och med ministerskapet i Ålands landskapsregering. Det tycks nu
som ltl Sundman är villig att ge landskapsregeringen ytterligare ett år
för att jobba med de här frågorna efter drygt sex månader av fögderi. Då
kan det bli så att obunden samling under sina två år av ministerskap
inte hinner åtgärda de här sakerna överhuvudtaget.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! För det första tänkte obunden samling medverka i landskapsregeringen under fyra års tid, fram till nästa val, om inte lagtinget
eller vi själva besluter något annat. Vi har ett mycket gott samarbete
med kommande kansliminister också.
För det andra är nämndens och min egen åsikt fortfarande den att det
här brådskar. Men efter att ha hört landskapsregeringens förklaring och
planer på hur man har lagt upp sitt arbete så är jag tillfreds med att det
kommer under hösten. Det som jag inte är tillfreds med är hur den förra
regeringen lämnade detta därhän helt och hållet. Hur det låg till med
den saken kunde man bara sia om när man var utanför regeringsstängslet. Men efter att ha kommit innanför regeringsstängslet så är det en,
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inte alltför trevlig, verklighet som möter oss, nämligen att man inte har
kommit någon vart med implementeringen av det som kommittén kom
fram till. Därför tycker jag att särskilt liberalerna borde visa viss ödmjukhet i sin kritik.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det kan man möjligen tycka men ändå har obunden samling via sitt ministerskap ansvar för frågan just nu detta år 2012. Sju
månader har snart gått. Visst blir det lätt en sådan situation då man
själv sitter på beredningsansvar i en majoritet och man ser att frågorna
kan vara svårare att hantera än vad man kanske tycker när man uttalar
sig svart eller vitt ur oppositionsbänken. Men det oaktat är det meningen att obunden samling ska ge ifrån sig det här ansvaret efter två år. Vi
får väl se om obunden samling klarar av att hantera den här frågan i majoritetsställning.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! För obunden samling är de här frågorna inga problem. Vi
medverkade i den här kommittén och vi tillhörde den stora majoritet
som var helt överens om alla frågor. Sedan fanns det en minoritet, bestående av liberalerna, som inte var överens när det gäller näringsrätten.
Problemet är att så lång tid har förflutit sedan kommitténs arbete blev
klart. År 2009 hade man diskussionerna och alla argument i färskt minnet Nu skriver vi 2012 och redan när den nya regeringen tillträdde så
hade det gått så lång tid att man måste backa bandet och återigen tänka
på att det kommit ett nytt lagting som kanske har ändrat uppfattning,
det har kommit nya människor. Så nu måste man göra en tillbakablick,
man måste se vad som är viktigast, hur de yttre förutsättningarna har
ändrat, vilken kreativitet som vi måste möta först och skrida till verket i
höst och förverkliga den här lagstiftningen. Lagarna är ikraft när vi står
här om ett år.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är ett löfte som vi antecknar noga. Vi ser fram emot att ha
den här lagstiftningen i skick. Det finns säkert ganska många knepiga
frågor att lösa för de fyra partier som sitter i regeringen.
Jag vill prata lite om ortsnamnen. Jag tycker att det är bra att nämnden har sagt väldigt tydligt vad som gäller. Vi var många som hickade till
när lantrådet och landskapsregeringen hade sina märkliga turer kring
ortsnamnen. Det är alldeles tydligt från nämndens sida att ortsnamnen
ska vara på svenska och det är jag nöjd med.
När det blir en övergång från en regering till en annan så blir det vissa
saker som faller emellan. I samband med remissen hade jag några frågor
som jag efterlyste att man skulle titta på. Det handlade om att hela taxfreeförsäljningen höll på att försvinna på flygfältet, det handlade om sjöfarten och det handlade om regeringsprogrammet. Har nämnden hört
och tagit till sig det som sades i remissen?
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Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Åtminstone två av de frågorna berördes de i EUmeddelandet. Vi har gjort en klar distinktion, det som har med EU att
göra ska behandlas i samband med EU-meddelandet, vilket också framgår av betänkandet och av utlåtandena.
Sedan minns jag faktiskt inte vad det handlade om i regeringsprogrammet. Men på flera punkter här är regeringsprogrammet ett argument för vad som komma skall.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Under förra året höll taxfreeförsäljningen på flygfältet på att
försvinna mellan riket och Åland. Det förekom en ganska stor arbetsinsats av landskapsregeringen, vilket skulle ha förtjänat sin redogörelse.
Visst finns sjöfarten i EU-meddelandet men det har en annan vinkling. Allt det arbete som har gjorts gentemot regeringen i Helsingfors
kunde också ha förtjänat en plats i det här betänkandet.
Finlands regerings regeringsprogram är ju väldigt viktigt för Åland
och där lades också ner mycket jobb på bred front från åländsk sida.
Partierna var eniga och vi kämpade för att få in skrivningar om sjöfart,
självstyrelseutveckling och vindkraft osv.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Som jag sade i början så blir det en märklig situation när
den nya regeringen ska skriva vad den gamla har gjort och inte gjort. Det
är klart att det då blir en tjänstemannaprodukt och då blir det respektive
tjänstemans prioriteringar. Därför har nämnden ganska noggrant uttryckt sig hur man vill att det här ska göras i fortsättningen. Skulle regeringen Eriksson ha skrivit det här före man gick hem så kunde man ha
tagit med just de här sakerna som vtm Eriksson nu nämner.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Harry Jansson

Fru talman! Jag tackar viceordförande Sundman för en väl utförlig presentation av nämndens betänkande.
Jag ska i centerns gruppanförande beröra några punkter som är av särskild
vikt enligt vårt synsätt. Jag kan inte låta bli att hålla med om vikten av att det
i kommande redogörelser ska finnas en uppdatering över vad som har hänt
under respektive område. På basen av den redogörelse som nämnden har haft
nu att behandla så borde vi egentligen ha utfört en parallell tilläggsutredning
för att se vad som har hänt under den mellanliggande tiden. I vissa frågor har
det hänt enormt mycket som skulle ha varit värdefullt. Men vi lär oss alla medan tiden går. Situationen har varit speciell i och med att vi nu har haft ett
mellanliggande val och byte av regering.
När det gäller det beryktade parlamentariska kommittébetänkande gällande nationalitetsskyddets grunder så kan centern inte annat säga än att vi
är nöjda med nämndens slutsatser och förtydliganden av hur det här paketet
bör hanteras. Jag kan bara hålla med viceordförande Sundman att vi är nöjda
med den beskrivningen av färdkartan som har framkommit i nämndens hö-
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rande av landskapsregeringens representanter, och att vi nu vet att från och
med augusti kommer man att precisera hur arbetet ska ske i detalj.
Otroligt mycket har hänt under den här mellanliggande tiden sedan betänkande lades fram till idag. Här finns det behov av att se över hur den kreativitet, som har genomsyrat vårt samhälle när det gäller markfrågor och försäljningar, kräver en komplettering av kommitténs synpunkter.
Viktigt för centerns del är att vi ska kunna behålla största möjliga enighet
även i den här frågan. Det är trots allt frågan om det grundläggandet dokumentet för hur vi hanterar en oerhört viktig central del i nationalitetsskyddet.
Vi kan bara uppmana kansliminister Lindholm att i möjligaste mån hålla en
fortlöpande dialog med självstyrelsepolitiska nämnden i syfte att uppnå den
här enheten. Eller, om ministern så väljer, att man har en form av referensgrupp, beredningssektion eller delegation eller vad man kallar det. Huvudsaken är att man försöker fånga upp alla de synpunkter som finns i den här ack
så viktiga fråga.
När det gäller hembygdsrätten så är det en intressant och oerhörd komplicerad fråga att övertyga Helsingfors om att den ska frigöras från finskt medborgarskap. Som viceordförande Sundman sade så har vi hittat goda nya argument för att så ska bli fallet.
När det gäller grundlagen så är det nödvändigt att vi får en precisering i 2 §
i Finlands grundlag med tanke på förhållandet mellan Finlands två lagstiftande församlingar och i och med att Ålands status och verksamhet är så oerhört centralt för lagtinget.
Personligen tror jag att det här är något som måste in i det så kallade ramlagsprojektet om vi ska ha möjlighet att lösa den frågan. För att motparten i
Helsingfors ska förstå det här så kommer det att krävas djupa insikter i statsförfattningsrätt etc. Detta är en av de bitar som vi får återkomma till.
När det gäller problemet med avsaknaden av kollektivavtal på svenska så
har nämnden fått sig till dels ett utlåtande från det ansvariga ministeriet i
Helsingfors. Jag har det inte tillhanda just nu, men om jag minns rätt så står
det mycket klart att om man i processen hade krävt att den svenskspråkiga
versionen av kollektivavtalen skulle gälla också som rättskälla vid dispyter i
domstol så hade det inte heller blivit den här förbättringen av läget. Det är ju
ett stort framsteg att avtalen successivt kommer att processas fram även i
svenskspråkiga versioner. Målsättningen som man bör ha är att även den
svenska versionen ska fungera som rättskälla. I och med att det binder medborgare och företag så är det en självklarhet att det i dagens moderna Finland
ska fungera precis som när det gäller lagstiftningen, bägge versioner ska ha
samma värde i den juridiska hanteringen.
När det gäller språkrådet så har centern absolut ingenting emot att språkrådet politiseras. Med det menar vi i positiv bemärkelse, dvs. att det blir politiskt inslag i rådet. Det betyder att man från landskapsregeringens sida skulle
visa vilken vikt man lägger vid hanteringen av språkfrågan. Vad vore bättre
än att lantrådet Gunell skulle kunna tänka sig att leda språkrådet.
En fråga som har väckt en hel del debatt här i lagtinget de senaste åren,
men där tyvärr dörrarna till landskapsregeringen har visat sig vara direkt vattentäta, handlar om fartygsbesöken. Vi kan registrera ett stort antal så kallade
landstigningar under senare år. Jag vill åter understryka att här måste det till
en förändring i landskapsregeringens och därmed självstyrelsens attityd till
frekvensen av landstigningar och i synnerhet syftet bakom landstigningar.
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Det här är ett tufft arbete som väntar landskapsregeringen. Det kommer att
krävas en hel del möten, eventuellt med försvarsministern som nämnden redan påpekade att vore det bästa sättet att påbörja den här processen.
Under det senaste besöket från militärledningens sida i detta hus så var det
lite med förvåning man noterade den åländska inställningen i den här frågan.
Det visar att vi lite har missat i att vara tydliga i att manifestera vår åsikt om
att det inte är okej att han göra kaj och landstiga i och med att det inte har
stöd i Ålandskonventionen från 1921.
Här handlar det om att förändra praxis. Vi har sannerligen en långvarig
praxis som talar emot att vi skulle lyckas skjuta allting bakåt i tiden. Men i
och med att det nu handlar om tolkning av fördrag så är jag personligen övertygad om att man kan hävda att det inte föreligger något tyst samtycke från
andra signatärmakter, än Finland som operatör i det här fallet, att det här
skulle vara okej. Jag hoppas att det folkrättsliga argumentet ska övertyga marinledningen och andra politiskt ansvariga i Helsingfors om att konventionen
inte ska förändras i praxis om det inte har stöd i själva fördragstexten.
Kyrkolandsfrågan har inte kommenterats i nämndens betänkande. Jag kan
bara personligen till ltl Christian Beijer och andra som är ansvariga för församlingarnas väl och ve framföra ett direkt tack till det initiativ som har tagits i frågan att få en åländsk kyrka till diskussion inom församlingarna. Personligen är jag övertygad om att det bästa sättet att få den här frågan att
avancera vidare upp till politiska beslut är att församlingen visar att detta är
en vilja som man har, att vara med och reformera och förändra den åländska
kyrkan. Vi skulle också kunna lösa frågan om vem som i sista hand kontrollerar utförsäljning av åländsk jord. Tack, fru talman.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag tackar ledamoten för det. Jag kommer också i mitt
korta anförande att lite tangera kyrkans roll.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Efter viceordförande Sundmans mycket heltäckande beskrivning ska jag beröra tre punkter i betänkandet som jag har fäst mig vid,
behandlat och som turligt nog kollegan Harry Jansson inte berörde. Hans inlägg var förtjänstfullt och därför ser jag mitt inlägg som en komplettering på
dessa tre punkter.
Första punkten gäller lagtingets initiativrätt enligt 22 § självstyrelselagen,
på sidan 2. Andra punkten gäller gränsbevakningsarbetsgruppens betänkande som delvis går över i följande rubrik, ”Fartygsbesök och överflygningar” på sid 3-4. Avslutningsvis tar jag i korthet upp lotterilagstiftningen, på
sista sidan, och det som har inträffat där.
Lagtingets initiativrätt enligt 22 § självstyrelselagen, jag har uttryckt det på
det sättet att precis med samma motivering kunde grundlagsutskottet ha
kommit till motsatt åsikt. Det här visar på det äventyrliga i att riksdagens
grundlagsutskott görs till exklusiv uttolkare av självstyrelsen och behörighetsgränserna. Det kan vi helt enkelt inte gå med på. Det kan inte vara så att i
konkurrerande parlamentariska system säger den ena parten vad som gäller.
I konkurrerande parlamentariska system så måste man i ett upplyst demo884

kratiskt samhälle alltid ha någon utomstående som säger vad som gällande
rätt.
Det här har vi minsann erfarenhet från tidigare. Jag satt med som sakkunnig i den så kallade Taxellska grundlagsutredningen. Där var uppdraget väldigt klart och tydligt. Presidenten och därmed högsta domstolarna skulle rensas ut ur hela systemet med kontroll av riksdagens beslut innefattande lagar.
Lyckligtvis blev det inte så. Men jag är inte alls säker på att attackerna mot
presidentämbetet inte kommer att fortsätta och då är vi illa ute.
Detta ställningstagande från riksdagens grundlagsutskotts om att Ålands
lagting inte kan ha initiativrätt i en sådan här fråga som gäller mera än lokalt
är direkt felaktigt. Det står direkt i strid med paragrafens innehåll.
Det är riktigt att bakgrunden är den som ltl Sundman beskrev. Men normal
lagtolkning ska inte fungera så som skedde här i grundlagsutskottet. Jag går
inte längre än så i här sammanhanget. Vi har minsann orsak att från lagtingets sida också bevaka vad riksdagens grundlagsutskott gör och underlåter.
Samtidigt som det är helt avgörande för självstyrelsesystemets funktion att
det måste finnas en utomstående part som i en konfliktsituation säger vad
som är gällande rätt. Den tolkningen kan inte den ena parten ha därför är det
helt nödvändigt att behålla presidentens och högsta domstolarnas roll i den
här granskningen. Jag menar inte bara som så att lagtingsbeslut hålls innanför lagtingets behörighetsrevir. Utan enligt det symmetriska system, som vi
har talat för en längre tid här i lagtinget också, att någon utomstående instans
kan kontrollera att riksdagsbeslut, innefattande rikslagar, inte kränker självstyrelsens behörighet. Det är en symmetri som vi måste bygga vidare på. Annars kan det gå på det här sättet att det är nästan dagsformen som avgör och
så kapar man till med ett avgörande som på sidan 3. Jag är fullständigt övertygad om att precis med samma argumentering kunde utskottet ha kommit
till rakt motsatt ståndpunkt och så kan man inte ha det.
Jag reflekterar att den här situationen är så allvarlig att lagtinget borde
överväga att konstruera ett nytt initiativ enligt samma paragraf och få bort
den här felaktiga tolkningen i grundlagsutskottet. Annars förlorar hela initiativrätten sin innebörd. Om vi bara kan ta initiativ som gäller ärenden hos oss
lokalt, så då behöver vi inte engagera lagtinget i det, då kan det skötas på
andra vägar.
Vad gäller gränsbevakningsgruppens betänkande så är jag nöjd med att
nämnden tog kraftfull ställning till den nyhet som framgår av texten och som
ganska lite har uppmärksammats men som är en stor nyhet. Det vill säga att
regeringen i Helsingfors har i en sådan här ganska teknisk fråga ansett det
vara påkallat att ett ärende gällande gränser mellan Åland och riket så ska regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott besluta i ärendet
och bestämma hur fortsättningen ska ske, i detta fall ge lantmäteriverket i
uppdrag att företa en viss åtgärd. Det måste vara något alldeles egendomligt,
som utskottet också diplomatiskt skriver här, att regeringen i Helsingfors betraktar Ålandsfrågor som frågor under utrikes- och säkerhetspolitik. Är Åland
ett säkerhetspolitiskt problem? Knappast! Kan förhållande till Åland vara en
fråga för utrikespolitiken? Knappast! När det står regeringens utrikes- och
säkerhetspolitiska ministerutskott så ska man alltså veta att statsförfattningen i Finland är sådan att när regeringen gör något så är presidenten alltid
ordförande. Om presidenten inte skulle vara ordförande för mötet i fråga så
heter det statsrådets organ. I och för sig är detta felaktigt beskrivet i redogö885

relsen, där hänvisar man till statsrådets utskott men det är regeringen som vi
talar om i det här fallet.
Det som nämnden säger på sidan 4 är också för framtiden nog en viktig
angelägenhet. Det om själva behandlingen av ärendet.
Vad sedan gäller den praktiska hanteringen så har ju nämnden uppehållit
sig vid frågan; är lagtinget part i frågor gällande Ålands demilitarisering och
neutralisering? Här har jag länge förfäktat en så kallad härledd teori. Det är
möjligt att självstyrelsens organ inte är formell part. Men ärendena rör
Ålands folk och Åland folk är ju vana att i alla ärenden vända sig till sina förtroendevalda i lagting och landskapsregering. På det sättet får lagtinget och
landskapsregeringen en, via befolkningen, härledd ställning av part också i
den här typen av angelägenheter. Vart ska folket annars vända sig? Allt detta
enligt den klassiska ordningen som gäller i representativa demokratier. All offentlig makt utgår från folket. Det är folkets makt som vi hanterar här, ingen
annan makt, den makt som har getts till oss via val. Därför ska lagtinget och
landskapsregeringen ta sig ställning av part också i den här typen av frågor
och i allra högsta grad följa upp den aktivitet som lantmäteriverket nu kommer att utföra.
När självstyrelsepolitiska nämnden bad om hörande av en företrädare för
lantmäteriverket så hörsammades det mycket korrekt. Lantmäteriverkets
överinspektör deltog i mötet och gav nämnden värdefull upplysning om hur
verket tekniskt ska hantera den här saken. Den bakomliggande politiken är
en fråga som andra än verket ska hantera. Den här frågan ska utan vidare följas upp och där bör Åland med alla medel arbeta i den riktning som nu har
gällt ganska länge; i riktning mot att bli part i alla ärenden som gäller det
åländska samhället, direkt enligt formalia i självstyrelselagen och den härledda behörigheten via den makt som folket har gett oss.
Här kommer jag lätt in på följande rubrik ”Fartygsbesök och överflygningar.” Vi säger med tydlighet, som vi har hört, att vi inte ska använda termen
sedvanliga besök. Sedvanligrätten har en tendens att förstärka sig själv och
det ska vi undvika. Överhuvudtaget tycker jag och min grupp att vi inte ska se
respekten för demilitariseringen och neutraliseringen som en kamp, utan
som en angelägenhet som parterna emellan ska avhandlas under respekt. Här
är nämnden tydlig, vilket vi anser vara mycket bra. Det som kanske inte riktigt framgår här i betänkandet, som vi diskuterade i nämnden, är att inte bara
den här typen av eventuella överträdelser sker inom landet, utan vi har de här
berömda Natospårvagnarna, som vi brukar kalla dem, de patrullflygningar
som regelbundet sker över Östersjön och som i vissa fall, under föregående
period i två fall, kom in över demilitariserat territorium för Åland. Trovärdigheten i våra strävanden att bli part i den här typen av ärenden växer om vi
också tar oss talan i den typen av ärenden.
Konventionerna är ju abstrakta och gäller alla, i alla riktningar. Därför ska
vi ha ett intresse också för det som kommer från annat håll än österifrån.
Fru talman! Slutligen mycket kort, på sista sidan, om lotterilagstiftningen.
Den vändning som har inträffat är välkommen. Nämnden uttrycker det igen
diplomatiskt och säger att laglighetsövervakning vad gäller lotterier i riket ska
ske enligt ett visst mönster, ett förnyat system som nu råder i polisstyrelsen i
riket. Polisstyrelsen ska med administrativa medel umgås med landskapsregeringen eller i praktiken med Ålands Penningautomatförening. Det betyder
att man inte ska ha polis, åklagare och domstol som mellanhand. Man ska ha
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ett direkt administrativt umgänge mellan de övervakande myndigheterna och
de som ska övervakas.
Det här kommer jag senare under dagen i ett annat ärende att använda mig
av i omvänd riktning. Jag hoppas att vi också bygger ut övervakningsväsendet, att det ska gälla under motsvarande reciproka förhållande, dvs. som en
administrativ kommunikation mellan aktörerna, och inte, såsom hittills, via
polisens och åklagarnas förmedling.
Det här är en vinning. Den här skrivningen har nämnden gått in för. Den
beskriver rådande rättsläge. Vi har naturligtvis inga garantier för att polisstyrelsen i Helsingfors vill följa det här. Men det här är utan vidare lagstiftningens anda och mening. Man ska upphöra med polisens och repressiva myndigheters medverkan i en kommunikation som ska vara mellan myndigheter.
Det är det som kallas administrativ kommunikation. Tack, fru talman.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Med tanke på det som nämnden skriver under avsnittet ”Gränsarbetsgruppens betänkande” har kollegan Gunnar Jansson
hunnit fundera på vad detta innebär i praktiken? Kan kollegan, med
hans stora erfarenhet av juridiska frågeställningar, ge sin bedömning i
dagsläget? Är den så genialisk som den förefaller eller finns det någon
”mina”, om uttrycket tillåts, som vi kan gå på? Är det så enkelt att vi kan
anse att den här frågan, efter åratal av beredning, är en fråga för lantmäteriet, bara viljan finns på bägge sidor om Skiftet?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Under hörande i utskottet nämnde jag i korthet min åsikt. För det första,
landets territorium ska indelas i kommunerna. Extra kommunala områden ska egentligen inte finnas. Nu går jag inte in på frågan till vilken
kommun Märket hör, vi lämnar den frågan den är alldeles för komplicerad. Den kommunala indelningen bestämmer statsrådet över. Jag är i
det här skedet dessvärre böjd att säga att det finns ett krux på vägen. Det
är inte kommunen som bestämmer om sina gränsförhållanden och kan
komma överens om att nu justerar vi gränsen. Det är alltid statsmakten
som är med om det. Tidigare var det riksdagen, nu har statsrådet den
fullmakten. För Ålands del har Ålands landskapsregering den fullmakten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Talmannen vill hälsa riksdagsledamöterna Anders W. Jonsson och Per Lodenius från
Sveriges riksdag välkomna.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Bästa kolleger, viceordförande Sundman gjorde en bra sammanfattning av de resonemang som vi hade i självstyrelsepolitiska nämnden när
det gäller det årliga meddelandet från landskapsregeringen. Jag vill gärna citera honom och ge honom rätt på den punkten att betänkande är självstyrelsepolitiskt något tunt men ett mycket tungt dokument. Det innehåller genom
korta skrivningarna mycket grundläggande ställningstaganden för självstyrelsemyndigheterna.
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När vi har en sådan här viktig självstyrelsepolitisk debatt så är vi rätt
många just nu i salen, men däremot är massmedia helt ointresserade av vår
verksamhet. Det gör att vi måste vara lite självkritiska och fundera på hur vi
ska få ut vårt budskap till Ålands folk när det gäller de kanske viktigaste frågorna som det här lagtinget har att hantera, nämligen de svåra självstyrelsepolitiska frågorna.
Jag har, liksom kollegan Gunnar Jansson, för avsikt att beröra tre punkter
i nämndens betänkande. Den första punkten är ”Hembygdsrätt, jordförvärvsrätt och näringsrätt” på sidan 2, den andra punkten är ”Grundlagen” på sidan
3 och den tredje punkten är ”Fartygsbesök och överflygningar” på sidan 5.
Först till frågan om korrigeringen i lagstiftningen av hembygdsrätt, jordförvärvsrätt och näringsrätt. Jag ser att ansvarig minister, Gun-Mari Lindholm, talar efter mig. Vi kommer säkert få en del svar på de frågor som vi här
har ställt, inklusive de frågor jag nu kommer att anföra.
Det har nu gått över tre år sedan alla partier i lagtinget, även nuvarande
partier, var överens om hur åtskilliga av de svåra frågorna kring hembygdsrättsinstitutet och dess effekter skulle hanteras lagstiftningsmässigt. Vi var
överens om vilka justeringar som borde göras, varför de borde göras och hur
de borde göras. Vi frågade varje månad av den förra landskapsregeringen varför det inte kom lagframställningar. Vi fick ibland uppfattningen att det
kunde bero på viss oenighet i detaljfrågor mellan de två regeringspartierna.
Nu finns det inskrivet i den här regeringens program att det här ska göras
utgående ifrån kommitténs betänkande, som var enhälligt på alla väsentliga
punkterna när det gäller att göra förändringar i lagstiftningen. Jag hoppas att
vi kan få en tydlig tidsplan, utgående ifrån regeringsprogrammet, för hur det
här lagstiftningsarbetet ska genomföras. Vi är alla medvetna om pressen på
lagberedningen, den är stor. Landskapsregeringarna har kontinuerligt svårigheter med prioriteringar av lagstiftningsprogrammet. Men tre år av enighet mellan partierna borde ha gett mera resultat än vad vi har sett. Jag hoppas att det nu kan komma till hösten, att landskapsregeringen skulle ha den
förmågan.
Här nämndes att det har hänt mycket sedan kommittén var färdig, då tänker man på kreativiteten hos de juridiska krafterna i landskapet. Min uppfattning är att det inte har hänt mycket. Jag har varit med och sett hur den
kreativiteten har utvecklats i 20-30 och den har ständigt varit stor.
När kommittén lämnade sitt betänkande så hade vi på bordet egentligen all
kreativitet till den delen som vi ser idag också. Anlägger man det historiska
perspektivet på det som har hänt under den här treårsperioden så är det
egentligen ingenting nytt under solen. Det är bara lite former av det som
grasserar. Jag menar att det som kommittén hade som underlagsmaterial för
sina ställningstaganden och det man föreslog är fullt relevant idag.
Vad som är nytt när det gäller argumentationen gentemot riket i förhållande till kravet på finskt medborgarskap för hembygdsrätten så är inte det
vår kreativitet. Landskapsregeringen och lagtingets nämnd har inte hittat på
någonting nytt, utan det är den allmänna samhällsutvecklingen på Åland. Vi
har en enorm inflyttning, tidigare var inflyttningen stor från Finland, nu är
inflyttningen stor från resten av världen. Då får vi en verklighet som beskrivs
här i nämndens betänkande, 2 560 personer eller 9 procent av befolkningen
har enbart utländskt medborgarskap. De har möjlighet att söka finskt medborgarskap men det har de inte gjort, åtminstone inte ännu och många kom888

mer inte att göra det. Därför att det är en känslofråga, man vill ha kvar sitt
gamla ursprungliga medborgarskap. Då är det en ny karta som ritas för
Ålands del också i förhållande till Helsingfors och som vi måste förklara för
dem. Vi lever i en ny värld nu, kära vänner, ni kan inte föra samma resonemang om ni har fört i 90 år. För nu ser situationen annorlunda ut i landskapet. På det sättet har verkligheten hjälpt oss med att komma med bättre argument.
Den andra frågan som jag kort berör är grundlagen. Jag är glad för den här
skrivningen eftersom det är en gammal käpphäst för mig. Grundlagen är felaktigt i sin andra paragraf, som stadgar i sitt första moment: ”Statsmakten i
Finland tillkommer folket som företräds av riksdagen.” Nonsens! Korrekt
naturligtvis till 99 procent, men i övrigt fel. Att Finlands grundlags 2 § skulle
innehålla en sådan felaktighet är mycket alarmerande för synen i Finland på
Ålands självstyrelse och symptomatiskt.
Under min tid i Helsingfors var det här ett av de stora bekymren när man
skulle förklara Ålands självstyrelse, eftersom det ansågs allmänt att det är
riksdagen som företräder Ålands folk och då jag ensam som företrädde
Ålands folk. När det står så här i grundlagen är det jättesvårt att förklara för
människor att så är det inte. Vi är placerade där i slutet sedan efter ett hårt
arbete av kollegan Gunnar Jansson tidigare i riksdagen. Då fick vi i alla fall
lyfta fram Ålands självstyrelse på ett någorlunda rimligt sätt än vad som tidigare har varit fallet. Men ändå är vi fysiskt placerade ihop med den kommunala självstyrelsen, kyrkosjälvstyrelsen och universitetssjälvstyrelsen i landet.
Det är ett alldeles otillfredsställande läge. Skulle vi få 2 § korrigerad så att det
skulle beskriva verkligheten i landet så skulle förståelsen för självstyrelsen
bland Finlands folk, inklusive politiker, tjänstemän och journalister, bli en
helt annan. Om det skulle stå; ”statsmakten i Finland tillkommer folket som
företräds av riksdagen och av Ålands lagting där lagstiftningsbehörigheten
finns överförd till självstyrelsen”. Naturligtvis borde det stå på det viset, det
är verkligheten.
Om vi tittar på andra stater med federala drag så tror att man har lyckats
med de här formuleringarna på ett bättre sätt.
Avslutningsvis, fru talman, fartygsbesök och överflygningar, här har
nämnden mycket tydliga skrivningar om att representanterna för självstyrelsen måste höja profilen i de här frågorna. Sedvanliga besök anges numera regelmässigt. Nu har man också i landskapsregeringens redogörelse skrivit in i
hur ofta man landstiger och hur ofta militär personal i uniformer promenerar
på de åländska öarna.
År 1993 begärde landskapsregeringen en utredning i frågan om vad det
franska uttrycket för att ankra, som står i konventionen, betyder. Vi hade som
underlag en utredning från 1928 som gjordes i Helsingfors och en avhandling, Rosa Björkholm, som gjordes vid Åbo akademi från 1990. Då sittande
landskapsstyrelse var inte nöjd med det underlaget. Man ville ha det utrett på
ett tydligare sätt och uppdraget gick till juristen Niklas Fagerlund. Med tanke
på hans ålder gjorde han en alldeles imponerande insats, vetenskapligt stark.
Efter att ha hört både fransmän och andra personer inom den internationella
folkrätten kom han till att ankra inte kan tillåta angöring i land och definitivt
inte landstigning.
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I konventionen står att militär personal inte får upprätthålla sig i landskapet, annat än för de här tillfälliga besöken och de är begränsade till två
lätta fartyg, från tid till annan, som också har rätt att ankra i åländska vatten.
Tolkningen var fullständigt kristallklar av Niklas Fagerlund och det är den
som gäller för självstyrelsemyndigheterna idag. Något annat ställningstagande har inte tagits.
Den här tolkningen resulterade i ingående diskussioner med dåvarande
försvarsminister Elisabeth Rehn. Man kom överens om vad man inte var
överens om och vad man var överens om.
Det följdes två år senare av en diskussion som jag som lantråd deltog i med
dåvarande försvarsminister Jan-Erik Enestam där några punkter förtydligades i den politiska överenskommelsen. Det var klart från åländsk sida att någon landstigning av militär personal inte fick förekomma annat än i force majeure fall som också regleras i konventionen.
Jag, liksom flera andra, tycker att 2000-talet till den här delen har inneburit en uppluckring av synen från åländsk sida. Jag hoppas att det här betänkandet från självstyrelsepolitiska nämnden ska förändra det och att frågan på
nytt, efter över 15 års uppehåll, tas upp med försvarsministern i landet. Nu är
Stefan Wallin försvarsminister och det är lämpligt att man gör det gör nu. Att
bara tala med de snyggt klädda militärerna är inte tillräckligt. Om vi hade
gjort det på 90-talet så hade vi inte nått resultat.
Sedan kommer frågan upp, och det utreds också av Niklas Fagerlund i utredningen från 1993, huruvida praxis ändrar texter i folkrätten i ingångna avtal. Svaret är att det kan de göra. Men det ändrar inte om inte parterna i avtalet, direkt eller indirekt, har godkänt att en viss praxis ändrar innehållet i
konventionen. Man kommer till slutsatsen att möjligen kan Sverige, genom
att de känner till vad som händer på Åland, vara en sådan part som har accepterat Finlands praxis, men inte de andra länderna. Därmed har praxis inte
ändrat avtalet på den här punkten.
Avslutningsvis, fru talman, något om partsfrågan. 1921-års konvention berör ju den viktigaste frågan; neutraliseringen i krigstid. Jag har nog kommit
fram till den slutsatsen att Åland idag när det gäller konventionen från 1922,
och de övriga som berör demilitariseringen, att genom sedvanerättens utveckling har vi ålänningar tagit oss en partsställning. Vi har agerat på ett sådant sätt i 20-30 år att vi enligt sedvanerätten kan betraktas oss som part i de
här sammanhangen. Det förstärks av att konventionen egentligen har gjort
Ålands folk till part i de här avtalen, genom att den berör Åland som är befolkat, Ålandsöarna är befolkad av människor. Konventionen har redan gjort,
det som kollegan Gunnar Jansson var inne på, Ålands folk till part i de här
avtalen. Både sedvanerättens utveckling och egentligen ursprungligen konventionen som sådan gör att vi inte ska vara beredda att betrakta oss som
part, även om vi inte har den partsställningen som de som har skrivit under
avtalet. Tack.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Vtm Jansson och undertecknad är överens vad gäller
grundlagen och självstyrelsesystemet. Jag vill som ett förtydligande igen
säga; så länge det politiska Finland håller fast vid termen statsmakt så
har vi problem.
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I grundlagskommittén, ledd av dåvarande ledamoten Paavo Nikula,
var vi två medlemmar i kommittén som var villiga att släppa kravet på
termen statsmakt och övergå till den i federationer för övrigt gällande
termen; offentlig makt. Men det var otänkbart därför att regeringsformen då i början av självständigheten skrevs på svenska och där togs
termen statsmakt in i bilden och den har översatts till finska sedan. Men
ingen förutom professor Antero Jyränki och jag var villiga att gå in på
den här reformerade linjen som skulle lösa alla de här problemen. För
all del i motiveringen till 2 § beskrivs detta men det är inte tillräckligt,
jag håller helt med. Vi har två ställningsuppdrag att gå vidare med här,
enligt min mening.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Tack för den väsentliga kompletteringen i den här frågeställningen.
Det här är den juridiska bakgrunden till uttrycket statsmakt. Vi ålänningar uppfattar ändå att statsmakten, inte bara den offentliga makten
utan uttryckligen statsmakten, i Finland är delad. Genom att den enligt
självstyrelselagen till en del är överförd i självstyrelsemyndigheterna.
Formuleringen i 2 §, att statsmakten i Finland etc. tillkommer riksdagen, den indirekta effekten av den här skrivningen blir dubbelt felaktig
när vi intar Gunnar Janssons komplettering.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! I motiveringarna till 2 § står att statsmakt nog är offentlig makt. Offentlig makt i Finland utövas av staten, republiken Finland, av landskapet Åland, av kommunerna, av församlingarna, de
evangelisk-lutherska och de grekiskt-ortodoxa samt folkpensionsanstalten. Men längre än så kom man inte den gången. Därför är det också enligt min mening viktigt att säkra självstyrelsens behörighet genom det
tillägg som finns i betänkandet, dvs. man ska inte genom ensidiga ändringar av grundlagen kunna förskjuta behörigheten mellan riksdagen
och lagtinget.
Men den här debatten måste få fortsätta. Statsmakt och offentlig
makt är något som måste hanteras många, många gånger ännu, som jag
ser det.
Vtm Roger Jansson, replik

Med stort intresse kan jag då konstatera det som ltl Gunnar Jansson
sade häromdagen i en annan debatt om förordningsfullmakterna, 80 § i
grundlagen, där staten utfärdar förordningar och andra myndigheter
kan utfärda rättsnormer. Varför har man då i Finland placerat oss i den
här andra gruppen? I den här informationen fick vi en kompletterande
förklaring till att det är så märkligt. Jag har hela tiden gjort bedömningen att i 8 § hör vi till det första momentet, tillsammans med statsrådet.
Men så tycks inte vara fallet i det här landet nu då.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Slotte, replik

Fru talman! Jag tänkte uppehålla mig vid grundlagen och 2 §.
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I samband med vårfågeljakten var det någon sannfinländare som
ställde en fråga om lagligheten i vårfågeljakten på Åland. Regeringen
svarade ungefär på det viset att det inte hörde till riksdagens behörighet
utan Åland har sina egna villkor och egen behörighet. Då kan man ju
förstå att de inte har följt sin grundlag i sådana fall. Det är synd att man
inte poängterade bakgrunden till det här. Jag tycker att det är värt att
uppmärksamma på något vis.
I övrigt håller jag med vtm Jansson på alla punkter.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Den här verkligheten vi har i det här landet har gjort att jag
under de senaste 20 åren har varit av den uppfattningen, särskilt efter
att den nya grundlagen men före det också för skrivningarna var likartade tidigare, att om man inte får en ändring i Finlands grundlag på den
här punkten i 2 § så kommer vi ständigt att vara i underläge. Så länge
inte Finland är beredd att erkänna att Finland till en del har federativa
drag i sin egentliga konstitution så kommer vi inte att lyckas med informationen om Ålands självstyrelse till de 5,2 miljoner människorna i
landet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Jag vill ta tillfället i akt att berätta lite vad som har hänt efter att
landskapsregeringen har lämnat den här redogörelsen och sedan nämnden
har formulerat sina ståndpunkter.
Vad beträffar sexualbrottslagstiftningen så håller jag med nämndens resonemang. Man tycker att grundlagsutskottets tolkning om möjligheten för
Åland att ta initiativ i en sådan här fråga är felaktig. Man tycker att man har
gjort en felaktig bedömning i grundlagsutskottet.
Man kan också ställa sig frågan; var ska vi väcka initiativ i frågor som är
finsk behörighet om vi inte kan göra det i Finlands regering och riksdag?
Andra initiativ inom vår egen behörighet behöver vi inte att föra till Finland, det avgör vi själva här. Man behöver nog ha den här strikta tolkningen
och ordalydelsen i självstyrelselagen att det är det här som man avser i självstyrelselagen.
Att grundlagsutskottet har tagit sig fullmakten att själva göra bedömningen huruvida det hör till Ålands möjligheter att väcka initiativ eller inte. Att
tolka självstyrelsens möjligheter eller inte är ju en uppgift som inte hör till
grundlagsutskottet. Det borde ju vara på en annan nivå, högsta domstolen.
Det ska bli intressant att se hur den här typen av ärenden går vidare. Jag
tycker att det låter intressant och värt att fundera på det här initiativet, som
ltl Gunnar Jansson anförde, om att man borde pröva den här möjligheten på
nytt. För nu vet vi också, när man blir hörd i utskottet, på vilket sätt man ska
argumentera. Det är inte själva det materiella utan mera kompetens och behörighet.
Vad beträffar det materiella innehållet så har vi glädjande nog fått en bedömningspromemoria från justitieministeriets lagberedningsavdelning till
Ålands landskapsregering. Man kommer också att ge landskapsregeringen en
möjlighet att uttala sig om själva bedömningspromemorians materiella inne892

håll. De frågor som vi väckte när det gäller våldtäkt, tvingande till samlag att
det skulle vara våldtäkt och är man under 18 år är det också grov våldtäkt.
Angående samtycke som vi från Ålands lagting då förde fram väldigt hårt
att det skulle utgöra våldtäkt istället för sexuellt utnyttjande, det finns nu angivet i den här bedömningspromemorian.
Även om vi inte lyckades att föra det här initiativet i hamn, det mottogs
inte i Finlands riksdag på det sättet som vi hade hoppats på, så kan vi ändå
säga att ett möte som vi hade med minister Tuija Brax och dåvarande
Ålandsministern gav den effekten att nuvarande justitieminister Anna-Maija
Henriksson arbetar vidare med den här frågan, vilket hon också lovade göra
vid hennes besök här senast till Åland. Vi ser tacksamt på att hon har införlivat det löftet.
Jag tycker själv att det här är ett väldigt bra exempel på när man, som dåvarande talmannen på sin söndagspromenad, tyckte att det här var en angelägen och viktig fråga för Åland att engagera sig och att väcka ett initiativ. Det
har lett till att vi hoppeligen också kan få ändring på det. Vi ser en annan
verklighet eftersom vi ändå har flera fall på våra färjor än vad man kanske ser
på andra ställen. Vi har närheten till ett annat synsätt, jag tänker på Sveriges
domstolar som dömer på ett annat sätt än de finska domstolarna gör.
Jag ser hoppfullt fram emot av att man också kommer att ändra det här.
Det kommer vi naturligtvis att skriva i det svaret när vi får den möjligheten
att avge ett utlåtande, vilket vi ska göra med all vår kraft i enlighet med lagtingets enhälliga motion tidigare.
När det gäller rubriken; ”Hembygdsrätt, jordförvärvsrätt och näringsrätt”
så tycker jag att det är bra att lagtinget engagerar sig i den här frågan och ger
landskapsregeringen fortsatt förtroende i arbetet med den här frågan.
I nämnden har jag sagt att vi kommer att ta oss an det här arbetet efter
semestrarna. Det har varit en hel del andra stora reformarbeten och framtidsarbeten som har påbörjats här under den första delen av det här året.
Men vi kommer att påbörjade arbetet.
Det har visat sig nu att det också kanske finns ärenden som gör att det är
ännu mera aktuellt än någonsin. Då tänker jag på hembygdsrätten och möjligheten att hålla den när man studerar och i förhållande till det som också nu
har förekommit i media; inkallade till militärtjänstgöring. Vi behöver titta på
det här omedelbart.
Det skulle ha varit väldigt bra om nämnden kunde ha sagt vilket som är
mest angeläget inom de här olika områdena. Man lyckades inte under den
förra mandatperioden. Vi hoppas att vi lyckas bättre. Det är också ett stort reformpaket. Då kunde det ha varit bra att man hade sagt vilket område som är
mer angeläget än något annat. Jag ser själv att hembygdsrätten kanske är
mest angelägen. Jag har också nu redan bokat in möten för att fortsätta det
arbetet ganska omedelbart för att se om vi kan göra någonting åt de särskilda
enskilda fallen som förekommer nu. Man har nu gjort en annan bedömning
från den finska militären än den bedömningen som man haft tidigare. Man
har haft en överenskommelse om ett förfaringssätt. Men man har ändrat
praxis, ensidigt från deras håll, och det måste vi försöka råda bot på.
Det var en liten uppdatering från det att vi lämnade den här redogörelsen
och även hur vi driver frågorna, åtminstone på min egen avdelning, vidare.
Tack.
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Vtm Roger Jansson, replik

Tack, ministern för de preciseringarna. När det gäller paketet hembygdsrätt, jordförvärvsrätt och näringsrätt, som behandlades i den
parlamentariska kommittén och som nu har fyllt tre år, så undrar ministern huruvida utskottet borde ha gjort en prioritering av de frågorna.
Jag vill bara hänvisa till kommittén. Nämnden har säkert samma uppfattning att allt som kommittén föreslog hör ihop. Det bör bli ett paket
som levereras till lagtinget där inget lämnas bort.
Jag kan tänka mig att vi ändå kan föra en politisk diskussion under
landskapsregeringens arbete huruvida möjligen någonting kunde lämnas till senare, något som skulle vara mindre brådskande. Mitt minne
säger mig att vi såg det som ett paket.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ja, det är ett bra svar, allt är viktigt, vilket det är. Jag förstår,
jag väntar också på att det här ska genomföras och det gjorde jag också
under den förra mandatperioden. Nu har jag den möjligheten och den
möjligheten ska jag naturligtvis ta. Jag har den möjligheten att göra
någonting åt det.
Som jag själv ser det så finns det vissa områden som kanske är mer
angelägna och kanske också är mer lätta att genomföra i en snabbare
takt än vissa andra områden. Då tänker jag just på hembygdsrätten som
är mer angelägen för det rör väldigt många människor. Där är vi ju desssutom överens. Vi har pratat om att sammankoppla hembygdsrätten
med studieförmåner från Åland. Man ska t.ex. inte tappa hembygdsrätten så länge man erhåller studieförmåner.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det låter mastigt när man talar om lagstiftningspaket. Men
egentligen är det ganska få lagar som berörs. Det är bara frågan om ett
antal paragrafer. En lagframställning i ett annat ärende som bara gäller
en lag kan vara mycket, mycket större än det här rent volymmässigt. Politiskt är det här naturligtvis svåra frågor.
Jag kan tänka mig att själva institutet, hembygdsrätten som sådan, att
den lagstiftningen är särskilt brådskande lika väl som anknytningen till
jordförvärvsrätten och den lagstiftningen. Medan näringsrättsinstrumentet nu fungerar på ett tillfredsställande sätt och kanske inte behöver
förändras. Den sista delen, anknytning till finskt medborgarskap för
hembygdsrättens del, hanterar vi ju inte själva. Den frågan har nog
landskapsregeringarna kontinuerligt försökt göra någonting åt, utan att
tillsvidare lyckas.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det är helt uppenbart att det måste finnas svårigheter att
komma framåt eftersom man inte gjorde det under den förra mandatperioden. Jag känner inte till de svårigheterna. Jag tror inte heller att jag
kommer att ta reda på de svårigheterna, för då kan man lätt fastna i att
man har sett svårigheter.
Jag är också glad för att nämnden känner ett stort förtroende för nuvarande landskapsregering att vi ska hitta vägar framåt. Jag tar den bollen och håller den tills vi har kommit fram med nya förslag. Tack för det.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det är goda nyheter att justitieministeriet, lika som
dåvarande presidenten Tarja Halonen, håller på lagtinget i sin initiativrätt och att den materiella processen går vidare. Medan riksdagen och
framförallt dess lagutskott har hängivit sig åt en mycket formalistisk och
klåfingrig tolkning och tillämpning av självstyrelselagen. Olyckan skedde ju i riksdagen när någon fick för sig det här initiativet skulle till
grundlagsutskottet för utlåtande. Det hade ingenting där att göra. Det
kan inte vara en fråga om behörighet när en folkrepresentation, i det här
fallet Ålands lagting, hemställer om att riksdagen ska göra något. Ärendet borde ha behandlats rakt av i handläggande utskott, riksdagens
lagutskott.
Nästa gång lagtinget väcker ett initiativ hoppas jag att initiativet går
raka spåret och inte kringelkrångelvägar via grundlagsutskottet.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag håller helt och hållet med ltl Gunnar Jansson. Därför ville
jag berätta att den här bedömningspromemorian har kommit. Ärendet
lever fortfarande. Jag hoppas att alla som har möjlighet att utlåta sig
runt de här frågorna också ger utlåtande i den riktningen till att vi ska få
en förändring på det här området. Jag ser hoppfullt på det här ärendet
ännu.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Risken är alltid när man kommer på här pass långt ner på talarlistan att det blir upprepningar, men det får förlåtas.
Betänkande var intressant och viktigt. Jag har några kommentarer kring
självstyrelsepolitiska nämndens betänkande.
Det som även självstyrelsepolitiska nämndens viceordförande var inne på
gäller tidpunkten under vilken tid det berör, från 1 november 2010 till 31 oktober 2011. Därför är förhoppningen som också framförts av tidigare lagutskott att landskapsregeringens framtida redogörelser skulle omfatta tiden för
redogörelsens undertecknande. I detta fall skulle det då vara 1 mars 2012. Då
hade vi fått information om några månader till. Det skulle kännas mera aktuellt och motiverande att debattera.
Det var intressant, som minister Lindholm var inne på, att också göra en liten aktuell tillbakablick i frågorna bl.a. om bedömningspromemorian som var
positiv i ärendet som berörde sexualbrottslagstiftningen.
Under rubriken hembygdsrätt, jordförvärvsrätt och näringsrätt konstaterar
nämnden att 2 560 personer eller 9 procent av befolkningen på Åland har enbart utländskt medborgarskap. Då det krävs finländskt medborgarskap för att
få hembygdsrätt utesluts stora delar av befolkningen till att ställa upp i lagtingsvalen. Därför är uppmaningen att få ändring av självstyrelselagen så att
hembygdsrätten öppnas för EU-medborgare synnerligen angeläget. Det
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känns nu synnerligen odemokratiskt att många invånare inte kan eller får
rösta i lagtingsvalen.
Under diskussionens gång idag så har vtm Jansson också varit inne på de
här ändrade synsätten när det gäller medborgarskap. Jag tror att det också är
viktigt att man beaktar det i det fortsatta arbetet.
Herr talman! Av landskapsregeringens redogörelse framgick att det har
gjorts en mängd fartygsbesök och en mängd landstigningar. Man konstaterar
att besöken inte föranledde några åtgärder eftersom de kunde betraktas som
sedvanliga besök. Ser man till antalet landstigningar har antalet ökat. Av
självstyrelsepolitiska nämndens betänkande framgår under rubriken ”Marinstabens meddelanden” att en landstigning med bl.a. idrottsutbildning och
övernattning under ett inspektionsbesök skulle ske. Efter kommunikation
med talmannen, landshövdingen och marinstaben redde misstaget ut sig.
Tolkningsfrågorna bör anges på politisk väg genom politiska förhandlingar
mellan landskapsregeringen och försvarsministern och inte nedlåtas till substansdiskussioner mellan dem som inte har ett politiskt ansvar.
Nu sitter vtm Jansson talman för närvarande, han förde en mycket intressant diskussion i sitt anförande när man 1993 redde ut den här frågan och
synbarligen hade ganska klara synpunkter på förutsättningarna för landstigningarna. Det som fick mig att ytterligare fundera på den frågan var att vicetalmannen talade om uppluckring av regelverket sedan 1993. Jag antar att
man från politiskt håll inom självstyrelsen inte bevakade den här frågan tillräckligt. Eller vad berodde det på? Det skulle vara intressant att veta det. Därför är det viktigt att man fortsätter de här diskussionerna på politisk nivå, tillsammans med landskapsregeringen och försvarsministeriet, för att faktiskt
uppnå en samsyn. Det här har tydligen förändrats under tidens gång.
Herr talman! Angående frågorna kring kollektivavtalen och den åländska
arbetsmarknaden så är både arbetsgivare och arbetstagare beroende av att få
de allmänt bindande kollektivavtalen samtidigt översatta till svenska. Det
handlar i högsta grad om den enskildes rättsskydd. Det här är en fråga som
arbetstagare och arbetsgivare här på Åland är helt eniga om. I sammanhanget
är det viktigt att påpeka att det här också är en arbetarskyddsfråga. Man
kanske inte lyfter fram det tillräckligt, men jag tycker att det är viktigt att betona det. Kravet på samtidig översättning har ju länge anförts från åländsk
sida och ärendet måste lyftas och kraftfullt drivas av landskapsregeringen. Vi
har fått information om att nämnden uppmanar landskapsregeringen att ytterligare driva den frågan. Av landskapsregeringens redogörelse framgår
också att man jobbar med det här, men man behöver sätta mera gas på för att
få den här frågan löst.
Herr talman! Ltl Harry Jansson tog upp detta med Åland som eget kyrkoland. I landskapsregeringens redogörelse finns det lite kommentarer om
detta med kyrkoland. Jag konstaterar att självstyrelsepolitiska nämnden inte
kommenterat stycket om Åland som eget kyrkoland. Jag vill ändå ha några
synpunkter. Inom kyrkan är det precis som i landskapsregeringen och lagtinget nämligen samhällsservicereformarbete pågår, arbetet med en kyrkosamarbetsmodell. Där ingår många likvärdiga frågeställningar. Samma sak
sker inom kyrkan, hur ska de små församlingarna överleva?
Domkapitlet presenterar olika modeller för den framtida församlingsorganisationen och förvaltning och det berör i högsta grad Åland. Domkapitlet
förväntar sig att församlingarna ska besvara frågeställningar under tidig höst.
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Efter fortsatt behandling i domkapitlet utarbetas en modell som sedan föreläggs församlingarna. Den här processen är igång och den lever sitt liv. För
framtiden är det viktigt att man ser över det här. Därför välkomnar jag landskapsregeringens skrivningar om att en utredning om överförandet av behörighet i frågor som berör åländska församlingar bör ingå i det fortsatta reformarbetet angående självstyrelsesystemet.
Framtiden borde vara så att lagtinget skulle ges en roll, motsvarande riksdagens, att stifta en kyrkolag för Åland. Personligen har jag tidigare förhållit
mig ganska sval till en mera självstyrd åländsk kyrka. Jag har upplevt att kyrkan har skötts ganska bra rent allmänt, men ju längre tiden går och ju mera
erfarenhet man får så inser jag att det inte kan fortsätta på det sättet som det
gör nu. Åland behöver få ett större inflytande över kyrkolagstiftningen. Tack.
Lantrådet Camilla Gunell

Tack, herr talman! Jag tycker att det är ett mycket bra betänkande från självstyrelsepolitiska nämnden. Det är mycket tydliga skrivningar, det är bra. Det
är också synnerligen värdefullt att nämnden har valt att fördjupa sig i diskussionerna kring fartygsbesöken och överflygningarna. Det var ganska kortfattat behandlat i den redogörelse som kom från landskapsregeringen som då
handlade om tiden före den 31 oktober 2011.
I den här typen av betänkande är det mindre intressant att titta bakåt och
mera intressant att hantera framtiden och framtida utmaningar.
Vad gäller fartygsbesöken så är det väl av hävd en sådan fråga där vi är
eniga om att vi från åländsk sida gentemot försvarsmakten är oeniga och så
har det varit många, många år.
Jag tänker på vtm Roger Janssons anförande som visar att det kanske har
skett en förändrad syn på fartygsbesöken. Det är faktiskt en väldigt intressant
iakttagelse att vi använder begreppet ”sedvanliga besök”. Det finns nog anledning att fundera över om det är ett bra begrepp, för då är vi själva med och
stärker sedvanan och även kanske normaliserar den här typen av besök och
definitioner på landstigning.
Dessa anföranden idag och nämndens betänkande ger mig och landskapsregeringen uppdraget att faktiskt fundera vidare över det här.
Vi hade kommendör Puheloinen på besök för en tid sedan. Vi får försök
från Marinen den 26 juni. De här frågorna kommer fortsättningsvis att diskuteras. Vad gäller ett möte med försvarsministern så tycker jag också att det
börjar bli tid att Åland igen har det mötet, tar upp de här frågorna för diskussion och närmare också går in på definitionerna. Hur definierar vi det här
från åländsk sida? Hur ser den åländska tolkningen ut? Vi måste påminna om
den åländska tolkningen.
Just nu kanske det inte är läge att träffa minister Wallin. Det är kanske ett
byte på posten, vilket vi vet mera om efter Sfp:s omröstning på söndag. Vi vet
i alla fall att nuvarande Europaparlamentariker Haglund besöker Åland den
15 juni, då vet vi också mera hur det ser ut med försvarsministerposten och
den uppgiften framöver, så att vi talar med den framtida ministern i frågan.
Jag har några skrivningar i nämndens betänkande som lite väckte min nyfikenhet och som kanske går att klargöra. Det gäller bl.a. under rubriken;
”Språken på de åländska ortsnamnen”. Nämnden skriver: ”Landskapsregeringen borde även överväga andra åtgärder som kan krävas för att uppnå
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målet”. Det skulle vara intressant att höra vilka andra åtgärder som nämnden
har tänkt på i det här skedet.
Min andra reflektion finns under rubriken; ”Kontakter till Sverige”, där
man talar om Ålandshavskommissionen som något som landskapsregeringen
ser som ett eftersträvansvärt mål, där den sista meningen lyder:” Nämnden
stöder fortsatt utvecklingen av kontakterna till Sverige”. Är det också då
inom ramen för denna Ålandshavskommission? Det vore fint om dessa två
reflektioner kunde förtydligas. Tack.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Om jag inte minns fel så innebär den första skrivningen
under kart problematiken att nämnden ser att landskapsregeringen,
förutom diskussioner direkt med lantmäteriverket, också försöker förbättra situationen för andra kartleverantörer. Kartor produceras och
publiceras av många olika aktörer beroende på användningsändamål. I
första ändan är alltid det nationella kartmaterialet men sedan processas
det vidare. Det går också att påverka andra leverantörer av kartor än
själva källan, nämligen lantmäteriverket.
När det gäller samarbetet med Sverige så om jag tolkade nämndens
vilja rätt så har nämnden också i andra sammanhang påpekat vikten av
att öka kontaktytan med Sverige, t.ex. i tidigare ärende, samarbete med
svenska EU-parlamentariker och samarbete i riksdagen osv. Det är nog
inte isolerat till den här Ålandshavskommissionen. Men nämnden ser
den som central i det här arbetet.
Talmannen
Tiden är ute!
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag tackar för de förtydligandena. Det blev mycket klarare så.
Det är helt korrekt vad gäller lantmäteriets databas, det är därifrån
många kartleverantörer hämtar material. Jag vet att landskapsregeringen i tidigare ansträngningar också har försökt nå och påverka Google,
Bing och de som producerar på nätet. Men det har inte varit särskilt enkelt att nå de internationella leverantörerna. Men möjligheterna finns.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag har själv försökt forska i det här. Det visar sig att det är
väldigt många leverantörer. De har olika grad av demokrati för sina användare och kunder.
Vilka alla kartleverantörer som finns av papperskartor och elektroniska kartor kunde vara något som t.ex. en högskolepraktikant inom
landskapsregeringens fögderi skulle kunna reda ut för att ge landskapsregeringen en komplett manual på hur och var man kan påverka publiceringen av kartor som gäller Åland. Det tror jag att skulle vara till stor
nytta.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Frågan om kontakter till Sverige så är det helt riktigt att även där kan
man jobba på många olika plan, dels gentemot riksdag och regering,
gentemot Europaparlamentariker, men också förstås på regionalt plan.
Igår hade vi besök av Gävleborgs landshövding, även den typen av kon898

takter är värdefulla. Vi ser hur mycket gemensamt det ändå finns med
regionerna. Det kan man utveckla.
Det är ett viktigt påpekande att det här samarbetet kanske är inom
den här Ålandshavskommissionen, när en sådan kommer till stånd, men
även på ett bredare plan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Sittande talman, vtm Roger Jansson, sade i sitt anförande att
det ändå var ganska bra bemanning i salen. Jag kanske inte kan säga detsamma, men vtm Jansson noterade att det var dålig bemanning i pressbåsen
och tyckte att det var olyckligt att man inte får ut de här tunga frågorna. Hur
ska vi få ut vårt budskap? Det är en bra reflektion. Vad beror det på att värnade om vårt svenska språk och utvecklingen av det åländska självbestämmandet röner så lite intresse i media jämfört med t.ex. turbulensen som har
förekommit i ÅHS den sista tiden? För det är ju ändå en liten sak i förhållandet till det. Trots att sittande talman inledde den här diskussionen så riskerar
jag att hamna på sidan om ärendet så jag ska inte svara på de frågorna. Men
den här frågan tål att tänkas på från alla håll och kanter.
Jag tänkte också ta upp fartygsbesöken, men det känns som om den frågan
börja bli färdigt tuggad. Jag håller med lantrådet, vi är eniga så det är kanske
onödigt att upprepa det som har sagts.
Jag vill istället beröra fem områden i betänkande som inte har berörs speciellt mycket hittills. Jag blev glad när jag läste betänkandet. Jag tycker att
det är en öppenhet i betänkandet som man kanske inte har sett på ett tag. Det
har varit väldigt låst mellan landskapsregeringen och oppositionen. Här diskuterar man ganska öppet olika frågar, vilket jag tycker är bra.
Ltl Sundman sade i sin presentation att betänkande var tunt men tungt och
det kan ligga någonting i det.
Om jag för ovanlighetens skull börjar bakifrån och tar den sista rubriken
”Utbildningspolitiken” först, där tycker att det blir lite väl tunt. ”Nämnden
noterar att de nya antagningsreglerna för högskolorna i Sverige varken förefaller innebära någon försämring eller förbättring för åländska studerande”. Det stämmer överens med min uppfattning. Det är annorlunda
men man kan inte säga att det är sämre, men man kan heller inte säga att det
är bättre. Den här frågan berör många. Jag tycker att betänkandet skulle ha
vunnit på om man kunde ha beskrivit lite mera i detalj hur de här frågorna
har ändrats och vad som gäller nu. Jag hoppas att man från nämndens sida
fick fram den informationen när man gick igenom de här frågorna. Det är
trots allt en liten randanmärkning så här på Sveriges nationaldag, men vi vet
att den högre utbildningen är väldigt viktig om vi ska klara av utbildningsbehoven på vårt eget svenska språk för våra ungdomar. Med all respekt så tycker jag att det blev lite väl tunt där.
Den andra frågan som jag vill beröra gäller rubriken: ”Det ekonomiska systemet och beskattningen” där det sägs: ”Frågan är mycket viktig inte minst
med tanke på sommarjobbande ungdomar bosatta i Sverige. Nämnden
uppmanar landskapsregeringen att vidta påkallade åtgärder i frågan.” Vi
har från Ålands Framtids sida motionerat om den här frågan, den gick till fi-
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nansutskottet den 12 mars. Här kan man väl göra det enkelt för sig från finansutskottets sida och kopiera den texten och omfatta motionen. Det som
sägs är bra, jag ser vårt förslag som ett indirekt godkännande. Vi behöver inte
stå och diskutera i oändlighet vilka frågor som har väckt störst, men jag tycker att det är väldigt bra att man är så här pass tydlig och ger en sådan här tydlig signal till landskapsregeringen att den här frågan behöver lösas. Det är
viktigt mot den bakgrunden att om vi ska kunna ha ungdomar från Sverige,
främst inom serviceyrken, som kan betjäna på vårt eget språk så är det här en
oerhört viktig fråga att få löst.
Följande rubrik; ”Språket för de åländska ortsnamnen” där sägs:” Nämnden ser allvarligt på frågan om språket för ortsnamnen och uppmanar
landskapsregeringen att noga följa upp ärendet. Landskapsregeringen bör
tillse att lantmäteriverkets databas innehåller ortsnamn bara på svenska.”.
Det får man säga att verkligen är klartext. Jag tycker att det är bra och jag
hoppas att landskapsregeringen tar till sig det. Men i likhet med lantrådet
Gunell så blev jag också frågande, vad betyder detta med andra åtgärder? Jag
tolkade texten på ett annorlunda sätt än vad texten förklarades från ltl
Sundman. Jag tolkade att man med andra åtgärder menade att om det inte
går att komma fram i diskussionerna med lantmäteriverket så bör den här
frågan föras upp på högsta politiska nivå. Jag hoppades och trodde att andra
åtgärder betydde det. Nu betyder det tydligen någonting annat. Det kan vara
bra att skriva rakt ut vad man menar, annars kan det lätt bli missförstånd.
Följande rubrik; ”Språkrådet”, där tyckte jag att ltl Danne Sundman sladdade över den frågan lite väl snabbt i sin presentation. Intressant är det som
sägs i mitten av stycket; ”i det fortsatta arbetet bör betänkandet från den
parlamentariska språkkommittén från år 2006 tas i beaktande”. Inom politiken vet vi att ”tas i beaktande” alltid kan göras på olika sätt. Men jag läser
det på det sättet att tar man betänkande i beaktande så innebär det att man
tillsätter en språknämnd bestående av politiker, gärna på parlamentarisk
grund, för så var tankarna och resonemanget i den parlamentariska kommittén som skulle lägga förslag när det gäller värnandet om vårt svenska språk.
Många av er vet att jag har tröttat er med den här utredningen i många,
många sammanhang, men jag tycker att den är väldigt bra. Jag tycker också
att det är bra som självstyrelsepolitiska nämnden skriver här, när det gäller
språkrådet ska man gå vidare på den linje som den parlamentariska språkkommittén skissade på. Jag hoppas verkligen, ltl Sundman, att jag läste rätt.
Med facit i hand så får vi väl konstatera att tjänstemannaspråkrådet, som
den tidigare landskapsregeringen tillsatte, inte har fungerat speciellt bra. Jag
tror att de inte ens har sammanträtt på 1 1/2 år. Det är verkligen dags att få
upp den här frågan på en högre politisk nivå.
Till sist tänkte jag beröra rubriken ”Grundlagen”. Även här är jag helt enig
om att det är viktigt att man får ändringen till stånd när det gäller 2 §. Jag är
synnerligen enig med det som vtm Roger Jansson sade, ska man lyckas förklara den här problematiken angående skillnaden mellan åländsk självstyrelse och det politiska systemet på Åland och i Finland så måste man få en
ändring till stånd här. Det här är vi eniga om. Jag ville bara ge mitt stöd för
det som har sagts.
Jag noterade att ltl Slotte sade i ett replikskifte att man de facto inte följer
sin egen grundlag när det gällde jaktfrågorna. Samma sak tog jag upp i sen-
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aste frågestund med vicelantrådet, man följer inte grundlagen på tre paragrafer när det gäller språket i riksdagsarbetet.
Jag tänkte höra efter om t.ex. ltl Sundman eller någon annan talesman för
nämnden kunde berätta om man har fört ett resonemang om på det sätt som
man från finsk sida behandlar grundlagen, och att grundlagen i många fall
åsidosätts? Tillsvidare berör ju också grundlagen de facto oss i lika stor utsträckning som det berör medborgare i Finland. Jag tycker att det skulle vara
intressant om man skulle föra ett principiellt resonemang om de här frågorna. Vilken politisk tyngd har grundlagen sist och slutligen? Jag har lärt
mig, så länge som jag och har varit med inom politiken, att grundlagen är helig och ska inte röras, det är klart att den lagen kan ändras som någon annan
lag, men den är i alla fall oerhört viktigt att hålla sig till.
Avslutningsvis, herr talman, har man diskuterat de här frågorna något
överhuvudtaget i nämnden? Har man funderat på om man kan göra något
med stöd av grundlagen t.ex. när det gäller språkproblematiken? Tack.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! När det gäller språkrådet så är det så som nämnden konstaterar att dess roll ska klargöras. Nämnden tycker att man ska ta betänkandet från den parlamentariska språkkommittén i beaktande, därmed kanske inte följa det till punkt och pricka. Men man tilltalas av de
tankarna när det nya språkrådet ska utformas. Dessutom ska det normeras på lagnivå, vilket nämnden tycker är en viktig aspekt.
Jag vill inte, som representant för självstyrelsepolitiska nämnden, exakt diktera hur landskapsregeringen ska göra här. Jag tycker att det bör
föras en diskussion med alla partier. Även oppositionen bör, via självstyrelsepolitiska nämnden, kunna vara inblandad i den här diskussionen
när den väl kommer.
Om man talar i fartygstermer så måste man sedan se om språkrådet
ska vara en huvudmaskin, en hjälpkärra eller en livbåt? Jag förespråkar
att språkrådet ska vara något likt en huvudmaskin, direkt kopplad till
propellern.
Ltl Anders Eriksson, replik

Om vi lämnar de tekniska beskrivningarna så tycker jag att det är bra att
rollen ska klargöras, bättre sent än aldrig. Orsaken till att jag så många
gånger har lyft upp det här arbetet är att jag tycker att det var ett mycket
gott grundarbete som gjordes i den parlamentariska kommittén. Det var
ett mycket gott grundarbete som gjordes i den parlamentariska kommittén också när det gäller jordförvärvs, näringsrätt osv. De här frågorna
skapar åtminstone hos mig en oerhörd frustration när man efter många
om och men på parlamentarisk grund faktiskt lyckades prata ihop sig till
en strategi för hur man ska gå vidare och sedan följer ingen upp den
strategin.
Ltl Sundman, om det är självstyrelsepolitiska nämnden eller om det
är en speciell parlamentarisk kommitté som jobbar med de här frågorna
har egentligen inte så stor betydelse. Tidigare har det getts en speciell
tyngd när det har varit en parlamentarisk kommitté. Men vi vet jag
också minsann att nämnden är tung.
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Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Beträffande språkrådets utformning så är ju självstyrelsepolitiska nämnden, med alla partier representerade, ett lämpligt organ
för att föra diskussion mellan lagtinget och landskapsregeringen vid behov. Det tycker jag att man ska göra vid sådana här frågor, det tror jag
att vi alla är överens om.
Grundlagen har, från tid till annan när den har varit aktuell att ändras, diskuterats mycket i självstyrelsepolitiska nämnden. Dock inte
denna gång i någon större utsträckning annat än att jag själv tog upp det
faktum att det finns lite olika skolor i huruvida det ska användas i
grundlagens 2 § att Åland är självstyrt. Effekten kan bli att grundlagsutskottet i större utsträckning kan blanda sig i. I den alternativa skolan ser
man istället att grundlagen och självstyrelselagen är två parallella lagar
på samma nivå. Det är i självstyrelselagen som det framgår att självstyrelsen finns.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är riktigt. Ska man lyckas förklara vårt politiska system här på Åland
för politiker på finska sidan så tror jag faktiskt att det här är väldigt viktigt. På den korta tid som jag nu igen har varit med i Nordiska rådet så
blir man mäkta förvånad över hur oerhört lite finska politiker sist och
slutligen vet om vårt politiska system och självstyrelsens grunder.
När det gäller de andra båda frågorna om språket, de åländska ortsnamnen och utbildningstexten, som jag tyckte att var väldigt kort, så
kanske ltl Sundman eventuellt kan återkomma till det i sitt anförande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Först med den kostymen på där det står viceordförande i självstyrelsepolitiska nämnden och några kommentarer på begäran till skrivningarna.
När det gäller utbildningspolitiken såg vi från nämndens sida det som viktigast att ta reda på om det här påverkar åländska studeranden generellt sett,
och det gör det inte. Vi fick en detaljerad redogörelse över förändringarna.
Men vi såg det inte som viktigt att nämna det i betänkande eftersom betänkandet ska upprättas kortfattat som det står lagtingsordningen. Vid behov får
man i så fall i andra sammanhang återkomma till detta. Viktigt är dock
huruvida det här påverkar åländska studeranden och det kunde man konstatera att det inte gör åt något håll.
Sedan när det gäller kart problematiken så kan man tycka att den här
skrivningen öppnar för lite tolkning. Självstyrelsepolitiska nämnden menar
att man ska se på andra möjligheter också. Om man inte kommer vidare med
lantmäteriverket, så visst i den här skrivningen ingår också att föra, om behov
finns, politiska diskussioner men framförallt också att försöka påverka kartors publicering på andra håll, hos leverantörer osv.
Det kan också vara bra för landskapsregeringen att ha en öppen fullmakt i
bakfickan och kunna jobba med de här frågorna. Man kanske inte alltid ska
skriva exakt. I självstyrelsepolitiska nämndens betänkande står det saker och
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ting mellan raderna också, vilket jag brukar påpeka. Det om självstyrelsepolitiska nämndens betänkande. Jag får tacka för den diskussion som har varit.
Dock klär jag av mig den här kostymen och tar på mig min egen. Jag vill ta
tillfället i akt, eftersom samarbete med Sverige har nämnts i det här ärendet,
att säga några ord om den diskussion som har uppstått efter att jag har medverkat i en serie program med många andra högt ansedda ålänningar, bl.a.
Borghild Lindholm och Johannes Salminen. Det var en serie i kulturen med
anledning av självstyrelsens 90-årsjubileum.
Det som jag har sagt i det programmet har kraftigt övertolkats, med början
hos Ålands radio faktiskt och sedan vidare i rikstidningar och senast hörde
jag att det var till stod om det på Island.
I intervjun, som man för övrigt kan lyssna på under radions hemsida, sade
jag att jag tror att för att långsiktigt garantera svenska språkets fortlevnad på
Åland så måste man i större utsträckning samarbeta med Sverige. Med det
menar jag inte en återförening så att Ålands statstillhörighet skulle ändras till
Sverige istället för Finland. Det är en teoretisk möjlighet, lika som självständighet är en teoretisk möjlighet, men jag ser det inte som realistiskt och jag
ser inte heller självständighet som realistiskt.
Jag ser som realistiskt att man fortsätter på den inslagna vägen. I sådana
fall där Åland inte mäktar med att ha en egen självstyrelse, att upprätthålla
regelverk och sådana saker, att man i större utsträckning kan ta hjälp av Sverige. Det finns redan idag utmärkta exempel. Vi har byggbestämmelser där vi
har det svenska regelverket i kraft. Vi använder också svenska vägnormer.
Det garanterar service, utbildning och support på alla sätt och vis på svenska.
Det är den utvecklingen som jag vill se en fortsättning på.
Mycket av de här relationerna och utbytena till Sverige kan vi göra utan vidare och det gör vi också idag, alltifrån utbildning till TV-sändningar osv. Vid
en viss omfattning av det här kan det bli diplomatiska förvecklingar mellan
Finland och Sverige. Sverige kanske inte vill ställa upp hur mycket som helst,
inte kan man kräva alltför mycket med hänvisning till den tidigare Ålandsöverenskommelsen. Man är väldigt noga från svensk sida, på diplomatiskt
maner, att inte trampa Finland på tårna. Man vill ha goda relationer. Därför
menar jag att man kanske borde sätta sig ner, som Olle Salmén brukade säga,
Finland, Sverige och Åland borde sätta sig ner och komma till någon sorts
Ålandsöverenskommelsen 2.0 där man växlar upp detta till dagens behov och
framförallt till morgondagens behov.
Nu hör det till saken att jag som vanligt är lite före min tid, ungefär tio år
som jag brukar kunna vara, men jag vill föra in den här diskussionen i debatten. Oavsett vad vilken konstitution vi har, om vi har dagens självstyrelse, om
det mot förmodan skulle gå bakåt, om det skulle framåt till ramlag eller till
någon annan konstitution, så är det ändå lika viktigt att ha ett nära samarbete
med Sverige.
För Finland blir obönhörligen mera finskspråkigt. Visst är det en utveckling som vi kan försöka bromsa och argumentera för vårt svenska språk. Som
livboj för svenska språket i Finland så orkar vi inte bära hela skutan när väl
vattnet kommer upp på väderdäck. Då måste vi kapa den linan. Då är det
smärtsamt på flera sätt, vi har mycket goda kontakter till Finland, särskilt till
Svenskfinland. Men i den situationen när vi inte längre får service på svenska
så måste vi vara så drastiska att vi ser till vårt eget intresse i första hand, vilket jag gör när jag säger att man bör prioritera den här utvecklingen.
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Det som nu sägs här i betänkandet är ett bra första steg, att få till en
Ålandshavskommissionen som kan uppmuntra till sådana här regionala samarbeten mellan Åland, Sverige och Finland. Just den här övergripande utvecklingen om en ny Ålandsöverenskommelse tror jag att man måste se och
fundera skilt på.
Det är intressant hur en sådan här fråga engagerar och vilken debatt det
blir ända till Island så fort ett litet fel citat förekommer. Men det har jag
ingenting emot. Dessutom passar det bra att rama in min gula slips på min
blå skjorta på Sveriges nationaldag. Jag besväras inte av det, men jag vill i alla
fall att rätt ska vara rätt. Tack.
Ltl Wille Valve, replik

Jag ville uttrycka min uppskattning till ltl Sundman för att han tog upp
ortnamnen på åländska kartor. Det är en fråga som också engagerar på
nordisk nivå.
Ett av de märkligaste argumenten för att vi skulle ha finska ortsnamn
är säkerheten. Jag har hört några gånger att det har att göra med räddningsoperationer och därför måste det stå Ahvenanmaa och Ahvenanmaa meri på Ålands Hav.
Samma argument har man hört om svenska krav för Åbopoliser. När
man har talat med de ansvariga så har de ansett att det har att göra med
säkerhet. Vi måste kunna välja så många poliser som möjligt.
Har ltl Sundman, under den här redogörelsens behandling, stött på
de här argumenten i en form eller annan?
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Inte vad jag kan minnas under den här redogörelsens behandling. Men jag har ju tagit del av alla möjliga kreativa argumentet
emot. Kreativitet ska man ju alltid uppskatta och uppmuntra. Det gäller
också att bemöta dem med sakliga motargument. Hänvisning till säkerhet eller räddningsoperationer är absolut inget argument för att ha de
finska namnen kvar, tvärtom. Om en olycka sker på Åland så måste den
myndighet som leder räddningsoperationen kunna de åländska ortsnamnen eftersom det är de som används i själva räddningsoperationen.
Det är tvärtom, man invaggas i en falsk trygghet. Det där argumentet är
väldigt lätt att bemöta, för det är precis tvärtom.
Ltl Wille Valve, replik

Jag delar ltl Sundmans uppfattning till denna del.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Lantrådet Camilla Gunell

Herr talman! Jag antar att alla är på väg att fira den svenska nationaldagen så
jag ska fatta mig kort.
Det är ju ganska passande att vi har den här diskussionen idag, även med
tanke på att det är bara tre dagar till den 9 juni. Det kommer mycket lämpligt
i tid att ha den här självstyrelsepolitiska diskussionen.
Jag vill börja med att tacka ltl Sundman för att han klargjorde det här uttalandet. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi i regeringsblocket har samma
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politiska linje, dvs. att det är en utveckling av självstyrelsen som står på vår
agenda utan att den folkrättsliga, statsrättsliga grunden ska förändras.
Det är ändå viktigt att ta den här diskussionen. Det som sker och har skett
över en längre tid är att vårt samhälle vänder sig mer och mer västerut. Det
görs och det sker oberoende av vad man tycker om det. Det är en utveckling
som är ganska radikal och har på många sätt också förändrat vårt samhälle.
Jag tror att det också är viktigt i argumentationen om ramlagen om att få
till stånd den här förändringen som av många ändå upplevs som en väldigt
stor och radikal förändring. Det är ändå det som behövs med tanke på utvecklingen går mot att ålänningar i första hand är ålänningar men blir mer
och mer rikssvenskar. Det är faktiskt nödvändigt att det sker en kraftfull signal mot riket och då är ramlagen en viktig diskussion där.
Jag vill gärna säga några saker om språkrådet. Vi skriver i handlingsprogrammet att språkrådets roll ska förtydligas, även dess status och ställning
inom självstyrelsesystemet. Vi kommer att ta upp språkrådet som en fråga,
både att tillsätta det på nytt och även diskutera och ta fram ett nytt uppdrag
för språkrådet. Jag håller med dem som har sagt att språkrådets tidigare form
och innehåll inte har varit tillräckligt effektivt. Eftersom språkfrågan är politisk i allra högsta grad så borde språkrådet också ha ett starkare politiskt
mandat att agera. Det är den linjen som vi kommer att följa.
Det betyder att jag avser själv, som lantråd, att leda språkrådet och ha en
sammansättning där vi kan ta initiativ och direkt också ta politiska initiativ
och agera i landskapsregeringens namn. Vi kommer tillbaka med den här frågan i höst.
Angående parlamentarisk tillsättning har landskapsregeringen från början
sagt inom vilka områden vi kommer att söka en parlamentarisk samsyn och
arbete. Det är i förändringen av självstyrelsesystemet, i den stora planen för
skärgårdstrafiken och i samhällsservicereformen. Tillsvidare håller vi oss till
det upplägget. Tack.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag är helt överens med lantrådet till den delen att man
måste föra den här diskussionen om samarbete med Sverige och följa
den här samhällsförändringen. Det är ingenting som man kan motsätta
sig. Tvärtom, vi bör intressera oss för den förändringen för att skapa ett
Åland som våra ungdomar vill komma tillbaka till. Jag har noterat
lantrådets mycket öppna inställning till den diskussionen. Det tror jag är
mycket viktigt för att Åland inte ska bli utan den unga generation som
nu finns i Sverige.
När krisen var som värst på Island så intervjuades Islands president i
TV. Han sade då, ”det finns inga andra problem på Island än om ungdomarna sviker oss”. Så är det också med Åland. Egentligen har vi hela
tiden den allra största utmaningen att skapa Åland som passar till de
ungdomar som för tillfället är borta så att de inte blir borta. Det är
mycket bra att vi har denna samstämmighet, som ju delas av alla partier.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Till den delen håller jag med ltl Sundman. Ungdomarna är värdefulla. Vi
ska göra allt vi kan för att få ungdomarna att flytta tillbaka. Men då
måste vi också visa på ett öppet samhälle, ett modernt samhälle, ett tole-
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rant samhälle, ett mångkulturellt samhälle och ett samhälle som hela tiden vill utvecklas och förändras. Det är den politiken som vi försöker
driva.
Tillsammans med utbildningsminister Ehn kommer vi i höst att ha
en särskilt tillställning som heter ”Borta bra men hemma bäst”. Där
kommer vi att visa på vilka möjligheter Åland ändå kan erbjuda, både
vad gäller näringsliv och karriärmöjligheter osv. Jag tror att det är
mycket viktigt att vi själva lyfter fram Åland som ett attraktivt samhälle
och stärker ungdomarnas vilja att göra Åland till sitt livs val.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussion är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Föredras
7

Kommersialisering av vrakölen
Landskapsregeringens svar
Ltl Anders Erikssons skriftliga fråga (SF 8/2011-2012)
En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar
på frågan. Frågeställaren får efter det hålla högst två anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten.
För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan de övriga yttranden inte
får överstiga tre minuter.
Ltl Anders Eriksson

Tack, herr talman! Landskapsregeringen höll nyligen en presskonferens om
laboratorierapporten över den s.k. vrakölens innehåll där mycket avslöjades
internationellt om arom, surhetsgrad m.m. Detta leder till att i stort sett vem
som helst kan tillverka åländsk vraköl fastän champagne- och ölfynden på
alla plan bör nyttjas så att de kommer det åländska samhället till största möjliga gagn.
Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Vad är landskapsregeringens strategi för att också fyndet av vraköl skall hanteras så att
det leder till största möjliga ekonomiska nytta för landskapet?
Minister Johan Ehn

Herr talman! Landskapsregeringen har i samband med champagnebärgningen ur vraket söder om Föglö påträffat och bärgat 4 flaskor som till storlek och
utseende avviker avsevärt från champagneflaskorna. Oturligt nog gick en av
flaskorna sönder i samband med lyftet till ytan, förmodligen pga flaskans
skörhet kombinerat med de tryckförändringar som uppstod inne i flaskan.
Några av dykarna fick uppskummande vätska på sina fingrar och kunde genast konstatera att flaskan innehöll öl.

906

Landskapsregeringen har låtit Statens forskningscentral VTT analysera två
av de bärgade flaskorna. Även dessa innehöll öl, dock av två olika sorter. En
av de ursprungliga flaskorna finns fortfarande intakt i landskapsregeringens
förvar, dvs. oöppnad och således även oanalyserad.
Landskapsregeringen har tillsammans med VTT arrangerat två presskonferenser i syfte att informera om uppdrag och analysresultat. VTT bedömde å
sin sida i vilken grad och form, utan att avslöja allt, informationen kunde presenteras. Rapporterna är komplicerade kemiska analyser som till stora delar
endast är intressant läsning för sakkunniga.
Forskningsrapporterna tillsammans med innehållet i den oöppnade flaskan är attraktiva tillgångar för en ölproducent. Dessa kan tillgängliggöras av
landskapsregeringen den intresserade mot en motprestation. Motprestationen kan vara av engångskaraktär som kombineras med en faktor som är kopplad till produktens framgång och volym. På det här sättet uppnås effekter
över längre tid. Därmed kan den största ekonomiska nyttan uppnås i enlighet
med frågeställarens önskan.
Landskapsregeringens avsikt är att överlåta den framtida förvaltningen av
champagne- och öltillgångarna till en juridisk person. Den juridiska personen, en fråga som är under beredning, ska överta alla kommersialiseringsintressena för landskapets räkning. Det finns ingen primär anledning till att
landskapsregeringen är en sådan administrativ aktör, varför den juridiska
personen, exempelvis en stiftelse, ska överta den rollen.
Herr talman! Landskapsregeringens uttalade önskan är att verksamheter
som uppstår pga. kommersialiseringarna, sker på hemmaplan. Då det gäller
återskapandet av ölet ser vi förhoppningsfullt på att produktionen av ölet i
framtiden ska ske på Åland. Detta kan regleras på olika sätt i samband med
ett licensförfarande. Det är dock av yttersta vikt att landskapsregeringen inte
agerar i strid med statsstödsförfarande. En sådan badwill skulle missgynna
bägge parter. Därför kan inte landskapsregeringen rakt av fokusera förväntat
samarbete på en enskild intressent. Däremot ska villkoren utformas så att
den juridiska personen kan kontrollera hanteringen utifrån våra tidigare
nämnda intressen. Slutmålet ska vara att vrakölsbrandet ska stimulera det
åländska näringslivet så att näringslivet å sin sida kan bidra med mångsidiga
positiva effekter på olika plan och inom olika sektorer för det åländska samhället och ålänningarna även på längre sikt.
I sammanhanget bör även nämnas det intressanta rön som gjorts i samband med ölanalysen och som gäller de mjölksyrebakterier som har funnits i
innehållet i flaskorna. Den delen kan förvaltas som en isolerad del av ölfyndet
och av den juridiska personen. Således har också ett nytt intresseområde
uppkommit. Det finns ett intresse för mjölksyrabakterierna som i detta skede
inte ska underskattas. Kanske den fortsatta forskningen kan utveckla metoder för livsmedelsindustrin som kunde innebära längre hållbarhet naturenligt
för produkter. Den typen av livsmedelsindustri, som kan vara aktuell, finns
även den företrädd här på Åland och kan således gynnas på sikt genom tilllämpning av framtida forskningsresultat.
Ltl Anders Eriksson

Tack, herr talman! Tack, minister Ehn, för ett utförligt svar. När jag läste
Tidningen Åland den 10 maj så minns någon rubrik som sade att utbild-
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ningsministern skyller på VTT, men det tycker jag att ministern inte gjorde så
då kan vi lämna den biten.
Oklart för mig är om det inte var landskapregeringen som beställde den
här rapporten, det är min absoluta uppfattning. Då är den här rapporten
landskapsregeringens egendom. Jag ser att ministern nickar instämmande.
Orsaken till att jag ställde den här frågan, som står i klämmen, var att jag vill
att det åländska samhället ska få största möjliga nytta av de här fynden. Jag
tycker att det kom ut onödigt mycket detaljer. Det var till och med smak, surhetsgrad, mandel, ros och allt vad som nämndes. Det gör ju att vem som helst
kan tillverka en replika, men ska man göra en riktigt bra kopia så bör man få
tillgång till en mera detaljerad analys och de laboratorier rapporter som
finns.
Jag tror att man inte ska underskatta tyngden i det här ärendet. Man kan
ha en produkt som man kallar för Ålands officiella vraköl. Inom turismen har
story telling blivit allt viktigare. Har man en intressant historia att berätta i
kombination med produkten så blir det ofta väldigt bra. Här har vi en väldigt
intressant historia, en världsunik historia. Det här kunde bli något otroligt
stort om det sköts på ett bra och professionellt sätt.
Minister Ehns svar uppfattade jag som att man för över det här till en stiftelse. Jag vill veta mera om vad man från landskapsregeringens sida sist och
slutligen tänker när det gäller de här huvudfrågorna som jag har ställt. På vilket sätt kan vi gå tillväga för att få Ålands officiella vraköl så fort som möjligt?
Minister Johan Ehn

Herr talman! I mångt och mycket överensstämmer ltl Erikssons, mina åsikter
och landskapsregeringens linje i den här frågan.
Utgångspunkten för den här analysen var att man hade hoppats på att
kunna få fram en levande jästkultur. Eftersom en levande jästkultur hade varit det ultimata för att kunna bygga ett öl som verkligen skulle kunna vara en
ännu bättre replika. Det som presenterades på presskonferensen var någon
slags karaktär av hur det här ölet ser ut. Det går säkert att göra någon typ av
öl som man kunde säga att skulle kunna likna på vrakölet.
Rubriksättningen på den tidningsartikel, som ltl Eriksson hänvisade till,
och det som jag sade i den intervjun var inte riktigt överensstämmande. Jag
meddelade redan då att vi rådgjorde med VTT för att veta vad vi skulle kunna
berätta och inte berätta, som jag också sade här i svaret.
Hur vi sedan ska få ölet kommersialiserat tror jag också att jag nämnde i
mitt svar här nu till ltl Anders Eriksson. Vi ser framför oss att man fortsätter
arbetet med den här forskningsrapporten tillsammans med de rön som finns
där. Man har vissa fynd som kan vara till nytta för att framställa det här ölet,
tillsammans med den flaska som finns kvar. Kanske man genom ett licenssystem kunde få ölet producerat i ett samarbete mellan landskapet Åland, företrätt längre fram eventuellt av en stiftelse, och en ölproducent.
Genom att också ställa krav på kopplingar till Åland och hur det här ska
göras så borde man kunna hitta vägar för att se till att det blir unikt för Åland,
att det produceras här. Vi måste hela tiden akta oss så att vi inte hamnar i en
situation där vi riktar oss till någon enskild och därmed får ett fall som handlar om huruvida vi har gjort ett olagligt statsstöd.
Vår utgångspunkt är att se till att det här blir gjort på Åland. Redan nu vet
vi att det finns en producent på Åland, det åländska bryggeriet, som har visat

908

intresse för att göra det här ölet och kommit igång. Vi har också en dialog om
hur man eventuellt också kan hitta samarbete med dem. Det går inte att bara
föra diskussioner gentemot dem utan vi måste ha ett öppet förfarande när det
sedan gäller slutet.
Jag har väldigt goda förhoppningar att det här hålls på åländsk mark. Annars ser jag inte heller att det finns ett större intresse från landskapsregeringen att skjuta ifrån sig på det sättet.
Ltl Anders Eriksson

Visst, minister Ehn, vi är rätt långt eniga och det är jag glad över. Jag blev
faktiskt rätt orolig när jag såg den här artikeln. Sedan vet vi alla som sysslar
med politik att det som står i media behöver inte alla gånger överensstämma
med verkligheten. Vi är eniga rätt långt.
Men jag är fortfarande kritisk på den punkten att jag tycker personligen att
man släppte ut för mycket detaljer om smak, arom och surhetsgrad osv.om
ölet. Det var synd.
Jag hoppas och tror att ministern Ehn vet att i näringslivet är tid pengar.
Det är snart två år sedan som det här fyndet gjordes. Om vi riktigt tänker efter så håller intresset för fyndet faktiskt på att klinga av ganska mycket redan
nu, om vi tänker på hur pass hög internationell nivå det var i början. Jag är
lite orolig över att man ska föra över frågan till stiftelsen och den rädsla som
jag hör att minister Ehn har för att man ska komma i klammeri med statsstödsreglerna. På ett relativt enkelt sätt kunde man få till stånd en upphandling där man ifrån landskapsregeringens sida vill upphandla ett licensierat officiellt åländskt vraköl som ska vara lokalt producerat. Oavsett om man startar upp ett nytt bryggeri eller har det bryggeri som redan är på gång, det må
vara hur det vill, men det viktiga är ju att produktionen kan ske här.
Avslutningsvis vill jag säga att jag är kritisk till att man släppte ut så pass
mycket detaljer som man gjorde. Jag är lite kritisk till att det har gått så lång
tid. Jag tror att man kunde ha gjort någonting oerhört stort av det här.
Minister Ehn, jag ser inte att det är för sent ännu, men det är hög tid att få
den här biten på plats medan det finns något intresse kvar av de här fynden.
Minister Johan Ehn

Herr talman! Det är helt tydligt att ltl Anders Eriksson är en betydligt större
öl kännare än jag och också mera expert på hur man brygger öl. Jag måste ärligt säga att när det gäller vad som behövs för att kunna ta fram ett öl som
skulle likna på det så kallade vrakölet så kan jag faktiskt inte göra bedömningen i detalj, vilka olika ingredienser som behövs för att man ska kunna
göra det. Det måste jag föra diskussioner om med de sakkunniga på området.
Men om ltl Anders Eriksson har den sakkunskapen så respekterar jag den.
Som jag sade i mitt första svar så den informationen som vi släppte så innehöll sådan information att man säkert kan göra någonting som är snarlikt.
Däremot ser jag att landskapsregeringen fortsättningsvis sitter på en hel del
av det här materialet så att man kommer mycket, mycket närmare. Dessutom
har vi möjlighet att koppla det till själva fyndet på ett helt annat sätt än vad
någon annan har, någon som inte samarbetar med oss.
När det gäller takten på det här så kan man säkert ha synpunkter på att tiden går. Jag kan konstatera att ärendet har legat på mitt bord i sex månader
och jag har försökt att göra vad jag kan för att få det här ärendet att rulla på i
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så snabb takt som möjligt. För mig är det också rätt viktigt att det här inte är
någon politisk fråga, det här är inte någon sak för landskapsregeringens centrala förvaltning. Det här måste vi få på någon som på ett mycket bättre sätt
klarar av att göra bedömningarna om vilken den kommersiella nyttan av
vrakölen är för Åland. Jag tycker inte att det här är något som vi i första hand
ska belasta vare sig den politiska landskapsregeringen eller tjänstemannasidan. Jag ser inte att det här är ett primärt uppdrag för självstyrelsen. Vi
måste se till att vi får någon annan att ta tag i det här och driva det vidare,
både för att vi ska få det på bästa möjliga sätt, med den bästa möjliga kunskapen och för att centralförvaltningen ska ha möjlighet att jobba med de saker som de de facto ska göra.
Skulle jag få önska så skulle jag ha sett att den här separeringen hade skett
mycket snabbare än vad det nu har kunnat göra. Men vi jobbar nu för att få
det här gjort.
Till sist, jag vet inte riktigt vad ltl Eriksson menar när han säger att uppmärksamheten klingar av. Jag upplever fortsättningsvis att det finns en
ganska stor uppmärksamhet kring det här fyndet. Precis som ltl Eriksson säger så är story tellingen runt detta något som vi ska försöka få att leva så
länge som möjligt. Det gäller att hålla det vid liv, portionera ut det i lämplig
takt och sedan se till att det rullar.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Remiss
8

Reformering av tillsynen över penningspelverksamheten
Ltl Gunnar Janssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 7/2011-2012)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Diskussion.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, herr talman! Dagen för polisens dag, imorgon, är det lämpligt att jag
med några ord presenterar nämnda åtgärdsmotion nr 7 om reformering av
tillsynen över penningspelverksamheten. Det är verksamheten som ska vara
föremål för tillsyn.
Ett samhälle som styrs under lagarna, enligt principen Rule of law, har ju
huvudsakligen tre system varmed laglydnad upprätthålls.
Den första är den folkliga och det är den bästa. Framförallt här i Norden
har vi tillförlitliga forskningsresultat som visar att blotta existensen av en lag,
en norm, gör att ungefär 75 procent av människorna följer lagen, därför att
den finns där. Det går tillbaka till den urgamla kristna seden om att man inte
behöver tycka om en lag men så läge den är i kraft så följer man den. Man
bryter inte mot lagen. Om man ogillar lagen så försöker man ändra den, men
så länge den gäller så följer man den.
Emellertid så finns det två andra medel också. Det ena är lagövervakning,
som normalt åvilar polismyndigheten. Polismyndighetens huvudsakliga uppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och att beivra brott. Det
är den allmänna lagövervakningen.
Det andra medlet är rättsframtvingande åtgärder, förbehållna domstolsväsendet.
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Samhällets inställning till penningspel har genom alla tider varit väldigt
restriktiv. Det beror i många fall på avskräckande erfarenheter. För många
hus, hem och egendomar har spelats bort i poker. Det vet var och en som har
sysslat med lagfartsjuridik. Samhället har en grundinställning som säger att
man i sitt anletes svett ska tjäna sitt bröd och ingalunda genom spel och dobbel, där man tillåter att tur och tillfälligheter avgör utgången. Det är grundinställningen.
Men i vårt samhälle, med den stora betydelse tredje sektorn har, så är penningspelen en viktig verksamhet som via Ålands penningautomatförening
tillför samhällsaktiviteter, närmast inom tredje sektorn, de medel som är en
förutsättning för att den så kallade medelbara förvaltningen ska fungera, vilket vi ska värna om.
Vi anför också att regelverket kring penningspelverksamheten i landskapslagstiftningen är skäligen föråldrad och vore i behov av en översyn, inte enbart avseende Ålands penningautomatförenings verksamhet utan övriga penningspelverksamheten av vilka de finns en lång rad varianter som också
framhålls här i motionen.
Även Ålands penningautomatförenings internationella verksamhet, som
även den bedrivs med framgång, vinner i kredibilitet i tilltro på att tillsynen
över verksamheten är effektiv och neutralt organiserad.
Såsom nuvarande regelverk föreskriver kan det nog anses vara en tveksam
konstruktion att samma instans, Åland landskapsregering, beviljar tillstånd
till denna verksamhet och övervakar efterlevnaden av de tillståndsvillkor som
myndigheten utfärdar.
Här kan man också göra en liten utlöpare till övrig verksamhet i samhället
som är beroende av tillstånd och som den i sig kräver en översyn och mekanismer så att efterlevnaden och respekten för regler och tillståndsvillkor existerar. Det omfattas egentligen inte av motionen i det här skedet. Det nämns i
förbifarten mot slutet att en effektiverad tillsyn nu också kan utsträckas på
sikt att omfatta andra tillståndspliktiga verksamhet i samhället.
Vi har tidigare diskuterat hembygdsrättsregistret. Vi har tillståndspliktiga
aktiviteter såsom jordförvärvsfrågor, näringsrättsutövning plus många,
många andra. De flesta tillståndspliktiga aktiviteter fungerar väl men förtjänas av att förbättras, vilket är vår övertygelse.
Fru talman! Den liberala lagtingsgruppen förslår att lagtinget måtte ge
landskapsregeringen i uppdrag att inleda lagberedning som syftar till en reformering av tillsynen av penningspelverksamheten och förelägga lagtinget
förslag till lagstiftning inom respektive spelområde.
Om det sedan sker i en separat myndighet eller om man går in för det som
jag sade i början, dvs. har allmänna laglydnaden underställd polisen. Någon
tillsynsenhet under polisen, såsom den förra regeringen diskuterade i flera
fall, antingen som en inrättad enhet i en polisstyrelse eller som i en tillsynsmyndighet, är fråga som den fortsatta beredningen säkerligen bäst kan hantera. Men behovet av en reform är uppenbart.
Jag tycker att det föreslagna utskottet, lag- och kulturutskottet, är mycket
kompetent och behörig att hantera den här frågan. Tack, fru talman.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Jansson för presentationen. Jag vill ännu tilllägga att jag personligen har erfarit att PAF är jättepositiva till en refor-
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mering av tillsynen. De vill också att deras jobb ska kvalitetssäkras på ett
annat sätt än vad det görs idag.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack för den upplysningen. Jag vet också att vi i olika organ här i lagtinget har behandlat on-line spelen enligt EU-regelverket.
Diskussioner pågår om att eventuellt slopa monopol och övergå till
ett licensieringssystem etc. Jag förstår repliken mycket väl. Behovet av
översyn är uppenbart.
Ltl Tony Asumaa, replik

Den här lagen är hyfsad gammal, den härstammar från 1966, då fanns ju
inte ens internet påtänkt. PAF:s största verksamhet utgår idag från spel
på internet. Därför är man också på PAF mån om att man får ett modernt regelverk så att man också kan uppfylla sina krav gentemot landskapsregeringen. Det pratas så mycket om ansvarsfullt spelande och sådant och det är viktigt att någon verkligen också övervakar att det görs
korrekt och bra.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Det är ju naturligtvis en oerhört viktig sida av saken, de menliga följder
som spelet bevisligen medför i vissa fall och åtgärder att lindra följderna
av dem och i bästa fall förhindra dem. Den effekten av spelandet är naturligtvis oerhört viktig och ska också ingå enligt förslaget som en integrerad del i tillsynen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Gun-Mari Lindholm

Talman! Behovet av en reform inom det här området föreligger, det är helt
klart. Jag har diskuterat den här frågan med PAF som också har informerat
mig om att behovet föreligger. Därför har jag inlett ett arbete inom det här
området.
Redan när jag tillträdde som minister kom nuvarande förvaltningschef
Arne Selander och sade att det här är ett angeläget ärende. Förvaltningschefen hade också arbetat med ärendet under den förra perioden och han ville
att jag skulle sätta mig in i frågan och betydelsen av ett reformarbete för att
skapa en fristående tillsynsmyndighet.
Jag har arbetat med den frågan. Jag har tagit mig an det material som togs
fram under den förra mandatperioden. Jag tycker att det materialet är väldigt
bra. Man hade två överläggningar i februari 2010. Sedan vet jag inte varför
inte ärendet gick vidare. Kanske jag kan få en förklaring från liberalerna eftersom de hanterade de här frågorna när de innehade både lantråds-, finansministers- och kansliministerposten. Det är onödigt att man far på något
blindskär, som jag inte ser idag men som ni kanske såg då, som gjorde att
man inte kunde gå vidare. Jag tar tacksamt emot den informationen.
Jag kan informera både lagtinget och i synnerhet liberalerna och oppositionen att jag står till lagtingets förfogande och informerar om det arbete som
jag gör inom alla områden, även det här området. Hade ni kommit och diskutera den här frågan, om det hade varit en konstruktiv diskussion, så hade ni
fått veta att den här åtgärdsmotionen ligger i tiden. Det kanske också kan an912

ses att åtgärdsmotionen inte är behövd eftersom det här arbetet redan är
igångsatt. Vi har också haft överläggningar i ärendet.
Jag upplever att vi har en samsyn i det här. Jag är tacksam att också liberalerna på nytt anser att det här är en viktig fråga, så att vi inte stöter på patrull
när vi kommer till lagtinget med en lagstiftningsförändring i det här ärendet.
Det är väldigt viktigt att man får skillnad mellan tillståndsgivning och övervakning av verksamheten.
Till tillsynsmyndighetens uppgifter hör ju bl.a. att utöva tillsynen och övervaka efterlevnaden av lagstiftningen och villkoren i tillståndet. Myndigheten
bör ges befogenheter att utföra instruktioner hos den som beviljats tillstånd.
De som bedriver spel ska vara skyldiga att på begäran ge myndigheten upplysningar och tillhandahålla för inspektionen nödvändiga handlingar.
Huvudpunkterna i lotterilagstiftningen är att skapa en ny tillsynsmyndighet. Det finns också anledning att överväga huruvida den här myndigheten
också ska bevilja tillstånd. Är det vettigt att den som synar också ger tillstånd? Tillståndsgivningen är väldigt nära kopplad till näringsrätten, enligt
mitt sätt att se det. Näringsrätten sköts av landskapsregeringen. Man borde
kanske renodla tillsynsmyndigheten att de bara ska hand om tillsynen, och
tillståndsgivning skulle fortfarande finnas inom landskapsregeringen.
Gott så, för att använda ltl Gunnar Janssons uttryck. Jag ser att det är jättebra att vi är eniga i den här frågan, även från oppositionspartiet liberalernas
sida. Jag hoppas att vi ska komma framåt i det här, för det finns faktiskt behov av ett reformarbete.
Det här är en gammal lagstiftning. Det är framförallt bättre att tillsynsmyndigheterna sköter övervakningen så att inte vare sig ministrar eller tjänstemän inom landskapsförvaltningen är föremål för polisanmälningar. Det är
också en viktig ingrediens i det här arbetet.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Under den förra mandatperioden fanns det en tanke på att
inrättandet av en polisstyrelse skulle innefatta också den här verksamheten. Men det blev kanske en för stor bit att svälja i det läget, så det
projektet lades på is, åtminstone då. Men det fanns ett verkligt och reellt
aktivt arbete för att lösa den frågan.
Det som absolut måste särskiljas ur tillsynen är ägaransvaret. Vilket
ansvar landskapsregeringen har över PAF är väl kanske det som närmast borde särskiljas.
Det är lite symptomatiskt att ministern nämner att dåvarande
kansliministern och finansministern borde ge svar på frågeställningarna
här. Men finansministern har uttryckligen ägaransvaret. För den dåvarande finansministern fanns det nog tillräckligt med arbete för att säkerställa sig om att PAF som förening genererade vinst till den tredje
sektorn. Det är de här bitarna som vi måste särskilja; ägaransvar och
tillsyn.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag menade kanske mera att det nu finns en politisk vilja. Jag
kan tänka mig att det då också fanns en politisk vilja. Jag vet inte varför
man inte kom i mål. Jag är angelägen om att höra det, för det är ju onödigt att vi stöter på patrull på den här resan. Jag hoppas att vi faktiskt
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konkret kommer i mål med de här frågorna. Jag har sett funderingarna
om att man skulle ha en polisstyrelse som skulle hantera det här. Det
fanns ju också en tanke på att hålla detta t.ex. inom datainspektionen.
Jag känner själv mera att man kanske kan utöka den myndigheten i någon form. Vi har i dagarna satt sista handen vid en ny polislag som
kommer på remiss här inom kort och där ingår inte den här uppgiften.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det kan säkert finnas många sätt att komma i mål i den här
frågan. Vi betonar särskilt vikten av att man nu ändå hittar en lösning på
det här. Som parti kommer vi att medverka till en konstruktiv diskussion för att lösa den här frågan.
Ytterligare sett ur ägarperspektivet; under den förra mandatperioden
uttryckte landskapsregeringen på PAF:s bolagsstämma att ägaren skulle
ge uppdrag till föreningen att man ska vara det mest ansvarsfulla spelbolaget i världen. Vi ansåg att detta inte är en liten målsättning, men vi
tyckte att man inte kan sikta lägre än det. Då måste också landskapet,
sett ur ägarperspektivet, vara säker på att det finns grundläggande regelverk som ger stöd för en sådan här målsättning. Det är viktigt för PAF
själva att ha den målsättningen och ha lagstiftning i ryggen då man ska
sälja sina produkter.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Just ägarskapet, näringsrätten och den centrala roll som näringsrätten
har i Ålands konstitution är värda att fundera extra på, att inte blanda
samman den med själva tillsynen.
Jag tackar för att liberalerna vill vara konstruktiva och stöda det här
arbetet. Men som jag ser det så är åtgärdsmotionen ett jättebra initiativ,
men det är egentligen fel tidpunkt för det här är redan på gång. Att ge
den här uppmaningen till landskapsregeringen i det här skedet är egentligen onödigt. Idag är det en nullitet, tyvärr.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Innehållet och behovet är vi överens om. Då ska jag
bara i denna replik förtydliga hur jag resonerar.
En åtgärdsmotion är ju ingen kritik. Jag tycker att det är en egendomlig stämning nu och då i denna kammare där allt vad oppositionen gör,
per definition, ska vara kritik. Så är det ju inte. Ska vi kritisera så har vi
ju helt andra parlamentariska verktyg att ta till. Åtgärdsmotion är en
nyhet i lagtingsordningen, som enligt min mening väl har uppfyllt syftet
med den, dvs. att minska floden av hemställningsmotioner och istället
skapa en pågående dialog om behovet av reformer i olika riktningar i
helt uppbyggande syfte. Jag upprepar, ska vi kritisera så använder vi
andra metoder än åtgärdsmotionen.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag riktar inte någon kritik mot att man lämnar in en åtgärdsmotion. Jag försöker upplysa om att arbetet inom det området som liberalerna lämnar in en motion om till lagtinget redan har påbörjats. Så till
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den delen är inte åtgärdsmotionen i rätt fas. Sedan är vi helt överens om
innehållet. Men åtgärdsmotion som sådan är inte i rätt tid.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Det är en intressant diskussion. Då kan jag upplysa om att vi i oppositionen inte lever i ett vakuum. Vi har våra känselspröt ute i samhället. Vi
har fått indikationer på att det skulle vara önskvärt om att olika åtgärder
skulle ske. Vi tittar då i lagtingsordningen, ser vilket verktyg som är tilllämpligt och använder det. Detta är samhällsbygge. Vi vill inte riva ner
något, vi vill bygga upp och vi använder de metoder som vi är tillsatta
för såsom ombud för Ålands folk.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Jag tycker att det låter konstruktivt och bra. Därför ser jag också det
som min skyldighet här i lagtinget att berätta att vi nu har påbörjat det
här arbetet igen.
Jag skulle vilja veta vad problemet under förra mandatperioden var
för att komma vidare, så att jag inte gör samma problemställningar och
inte kommer vidare. Vi kan ta det utanför salen om ni inte vill säga det
här inne i salen. Jag är väldigt angelägen om att få höra det så att vi
kommer vidare i det här arbetet, för det behövs.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Minister Lindholm sade att arbetet är påbörjat, vilket
är bra och det är värdefull information i sammanhanget.
Jag tycker också det var bra att minister Lindholm lyfte upp den principiella betydelsen av ägande, tillsyn och tillståndsgivning. Jag tog också
upp liknande frågeställningar i mitt anförande när det gällde miljökonsekvensbedömningar. Jag tycker att det är bra att man jobbar med det
här.
Det viktiga i sammanhanget är att man kommer ihåg att inte skapa en
massa byråkrati. Vi måste se till att dessa lösningar, som vi nu jobbar
fram, inte ökar på byråkratin alltför mycket.
Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Det där är värdefulla synpunkter. Om man ska bygga upp en ny myndighet för tillsynen så tror jag att det är ofrånkomligt att man bygger
upp en byråkrati. Det finns en myndighet här, man kan väl tänka sig att
den förvinner eller flyttar någon annanstans. Det kommer ändå att bildas en ny myndighet som har hand om tillsynen.
Hoppeligen ska det vara bättre för aktörer, ägare och för lagstiftare så
att man vet att den här strukturen ändå är bättre och leder bättre framåt
än vad dagens struktur.
Ltl Petri Carlsson, replik

Talman! Det är sant att det möjligen kan leda till det. Jag hoppas att det
ska leda till minimal byråkratiökning, att man utnyttjar befintliga resurser, de myndigheter som finns och kombinerar det här, att man inte går
in för att bygga helt nya saker alltför mycket.
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Minister Gun-Mari Lindholm, replik

Till den delen är vi helt överens. Därför ska vi se möjligheterna som
finns i våra externa myndigheter idag och som ändå har den juridiska
kompetensen, vilket det här kräver.

Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussion är avslutad. Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
För kännedom
9

Höjt utkomststöd
Landskapsregeringens lagförslag (20/2011-2012)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 03.09.2012.

10

Förslag till beslut om utdelning av lagtingets minnesmedalj
Talmanskonferensens framställning (TMK 5/2011-2012)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 09.06.2012.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls självstyrelsedagen 09.06.2012 klockan 14.00. Plenum är avslutat.
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Förslag till beslut om utdelning av lagtingets minnesmedalj
Talmanskonferensens framställning (TMK 5/2011-2012)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ordet ges först till vicetalman Viveka Eriksson som presenterar framställningen.
Vtm Viveka Eriksson

Fru talman, värderade kollegor, medaljörer och gäster!
När Åland firade Ålands självstyrelses 25-årsjubileum år 1947, 50årsjubileum år 1972 och 60-årsjubileum år 1982 lät landstinget prägla minnesmedaljer. Syftet var att minns självstyrelsens tillkomst och att hedra det
arbete som utförts för självstyrelsens utveckling.
Vid självstyrelsens 70-års jubileum år 1992 utdelades 1982-års medaljer
till dem som vid utgången av år 1982 uppfyllde de riktlinjer för utdelning av
medaljen som antogs vid jubileumsplenum den 9 juni 1982. Sedan självstyrelsens 70-årsjubileum har många medborgare gjort sig förtjänta av att enligt
tidigare principer erhålla minnesmedaljen av år 1982.
Som en erkänsla för framgångsrik verksamhet för landskapets utveckling
har talmanskonferensen därför beslutat föreslå att 1982 års minnesmedalj i
brons ska tilldelas förtjänta personer verksamma inom självstyrelsens organ,
vilka inte tidigare har fått minnesmedaljerna år 1972, 1982 eller 1992.
Medaljerna delas ut till personer som har varit lagtingets talman eller som
har varit lantråd minst ett år. Till personer som vid utgången av år 2012 under minst tio år har varit medlemmar av lagtinget eller ledamöter av landskapsregeringen. Till personer som vid utgången av år 2012 under sammanlagt minst tio år har varit ledamöter i Finlands riksdag för Ålands valkrets.
Personer som vid utgången av år 2012 under sammanlagt minst tio år varit
medlemmar av Ålandsdelegationen eller verkat som landskapsrevisorer.
Samt till personer som vid utgången av år 2012 varit verksamma minst 15 år
som lagtingets eller Ålandsdelegationens tjänstemän.
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Med hänvisning till det här föreslår talmanskonferensen att lagtinget besluter att utdela 1982-års minnesmedalj i brons i enlighet med de fastställda
kriterierna.
Talmannen
Ordet ges nu till lagtingsledamoten Harry Jansson som håller Åländsk Centers gruppanförande.
Ltl Harry Jansson

Fru talman! Vågade den åländska självstyrelsens fäder vid sitt första plenum i
juni 1922 tro på att deras älskade örike skulle utvecklas och bestå som en politisk autonomi? Svaret är att förmodligen fanns det ytterst starka farhågor
inför framtiden hos de flesta i det första folkvalda parlamentet.
Utmaningen bestod nämligen i att bygga upp ett helt nytt system för relationer mellan autonomi och statsmakt. Land ska med lag byggas var sannerligen en devis som ålänningarna fick lov att leva upp till. Ett talande exempel,
som fru talman redan berörde i sina hälsningsord, är att under ett av självstyrelsens första stapplande år fällde Finlands Högsta domstol inte mindre än
32 lagframställningar!
För att citera Matts Dreijers betyg på Ålands första parlament: ”De har
gjort sig förtjänta av eftervärldens stora tacksamhet. Dess anda, dess enighet, dess arbetsiver äro förebildliga för framtiden”.
Idag 90 år senare kan dagens ålänningar bara känna beundran över med
vilken kraft det åländska autonomibygget inleddes i en tid då begreppen
autonomi och rätten till självbestämmande var i stort sett okända företeelser.
Men de s.k. kampåren 1917-1921 hade skapat en ytterst slagkraftig trio i
talmannen Julius Sundblom, lantrådet Carl Björkman och bondehövdingen
Johannes Eriksson. De tre skred till verket med samma kraft som de en gång
drev frågan om återförening med Sverige.
Vad bl.a. nämnda trio dock inte hade en aning om var att de byggde ett
åländskt samhälle med en politisk autonomi och internationell status som än
idag är och förmodligen förblir unik i hela världen.
Ingen annanstans i världen hittar vi ett område där befolkningen åtnjuter
rätt till internt självbestämmande via en folkrättsligt garanterad autonomi
samtidigt som området är demilitariserat och neutraliserat, likaså tack vare
internationella fördrag och avtal.
En rad lyckliga omständigheter har bidragit till att vi idag kan fira 90 år av
åländskt självbestämmande. Vi ska framför allt vara enormt tacksamma över
att den s.k. Ålandsfrågan fick en lösning på diplomatisk väg och att den enda
allvarliga incidenten var ett tillfälligt frihetsberövande av de åländska ledarna
Sundblom och Björkman.
Finland insåg tack och lov snabbt att den unga nationen var på väg att riskera sitt internationella anseende. Likaså stoppade den svenska regeringen i
tid planerna på att undsätta ålänningarna med vapen i hand. Det saknades
sannerligen inte dramatiska inslag under Ålandsfrågans dagar!
I en tid då även dagens värld skakas av ett 30-tal konflikter med inslag av
militärt våld, när ett stort antal länder kännetecknas av diktatur och förtryck
och många stater kämpar för att bibehålla sin inre stabilitet, ska vi ålänningar
vara tacksamma för de unika dragen som utgör bakgrunden till Ålandsfrågan
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än idag: För det första kunde alltså Ålandsfrågan lösas utan våld och blodsspillan.
För det andra kom FN:s föregångare Nationernas Förbund att lämna just
lösningen på Ålandsfrågan som sitt enda bestående bidrag till eftervärlden.
För det tredje har Finland - i motsatts till en rad länder världen över - valt
att leva upp till rättsstatskravet och därmed sina grundläggande internationella förpliktelser ifråga om Åland. Högsta domstolen och inte minst presidenterna har därtill vid flera tillfällen tagit ett avgörande ansvar för ett säkerställande av Ålands status.
För det fjärde har Sverige i ord och handling visat att landet är fortsatt berett att leva upp till ålänningarnas förhoppningar om att 1921-års Ålandsöverenskommelse ska vara något mycket mer än bara symboliska ord på ett
papper. Sverige har alltid, när det verkligen gällt, ställt upp och tagit sitt ansvar för att bevara Åland svenskspråkigt, inte minst ifråga om TV-program
och utbildning på svenska. En dag som denna finns det all anledning att tacka
för denna förståelse för ålänningarnas vardag.
Till sist, fru talman, vill jag på centergruppens vägnar framföra allas vår
erkänsla till dagens mottagare av självstyrelsens minnesmedalj. Ni har alla på
ett avgörande sätt varit med och utvecklat vårt örike. Stort tack! Tack, fru
talman!
Talmannen
Vicetalman Viveka Eriksson som håller liberalernas gruppanförande har nu ordet.
Vtm Viveka Eriksson

Fru talman! För 90 år sedan var besvikelsen stor på Ålandsöarna över att
återföreningen med Sverige uteblev. Det första lantrådet Carl Björkman gav i
den första berättelsen över verksamhetsåret ord åt den gemensamma frustrationen ”Striden var genomkämpad och förlorad”.
Vinsten blev i stället en självstyrelse, som i de dagarna knappast upplevdes
som en vinst utan snarare som ett plåster på såret.
Men ålänningarna vilade inte länge på lagrarna, direkt sattes arbetet igång
och en ny kamp inleddes, kampen för att med självstyrelsen som redskap
bygga ett Åland för ålänningarna att känna trygghet i och stolthet över.
Och stolthet känner jag idag, stolthet över det arv som förts vidare till oss
av tidigare generationer. Tack vare dem lever vi i ett välfärdssamhälle av hög
klass. Ett samhälle där man på ett solidariskt sätt värnat dem som har det
svårt och tryggat ett regionalt spritt boende. Ett samhälle där kreativitet och
entreprenörsanda fått utrymme att blomstra.
Under hela självstyrelsens period har kampandan varit stor. Ålänningarna
har stadigt flyttat fram positionerna, redskapen i form av behörighet har använts på ett klokt sätt. Det har funnits en ständig strävan efter att anpassa
självstyrelsen till tidens krav och ålänningarnas behov. Självstyrelselagen har
moderniserats och behörigheter har stegvis överförts till landskapet och till
lagtinget.
Vår generation av politiker axlar ett arv och vår uppgift är att föra vidare
ett livskraftigt Åland och en välmående självstyrelse. Därför har vi stigit i tidigare generationers skor och fortsätter arbetet för att utvidga och fördjupa
självstyrelsen. Vi vill modernisera vårt självstyrelsesystem, till den delen är
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bollen satt i rullning med Gunnar Jansson kommitténs betänkande och det
arbete som inletts i Helsingfors.
Men vi fortsätter också ta till vara de möjligheter vi redan har inom vår behörighet för att modernisera och utveckla Åland. Nya tider ställer nya krav
och vi kan inte vara sämre än våra företrädare på lagtingsstolarna, vi måste
hänga med i utvecklingen.
En ny utmaning är EU-medborgarskapet med krav på större öppenhet och
ökad rörlighet. Människor flyttar hit och bort och tillbaks. Många människor
med olika nationaliteter har valt att bli ålänningar, vilket vi är glada över.
Men vi har också en skyldighet att föra en bra politik och ha ett regelverk som
underlättar inkluderingen i det åländska samhället. Arbetet är igångsatt
bland annat med den nya lagen om integration som nyligen antogs.
Alla försvarar vi skyddsmekanismerna i vår konstitution som tack vare
Ålandsprotokollet kan hållas kvar fastän de strider mot EUs grundläggande
principer. Men också till den här delen måste vi vara lyhörda för krav på modernisering och förnyelse. Vi vill att hembygdsrätten inte ska vara knuten till
finskt medborgarskap, att det räcker om den inflyttade är EU medborgare.
Den här frågan kan vi inte lösa själva det är en fråga också för riksdagen och
till den delen hoppas jag att riksdagen också ska förstå hur viktigt det är att
den som valt att bli ålänning kan erhålla hembygdsrätt också om han eller
hon valt att behålla sitt tidigare medborgarskap.
Däremot kan vi själva ändra på det faktum att unga ålänningar som far ut i
världen för att studera eller arbeta förlorar sin hembygdsrätt redan efter fem
år. För några dagar sedan läste vi om två unga män som studerar i riket som
utan att de själva var medvetna om det blev av med sin hembygdsrätt för att
de bott mer än fem år på annan ort. Insikten om det kom i och med att inkallelseorder till den finska militären damp ner i brevlådan. Vi måste ge de unga
fler år på sig att pröva sina vingar och slutföra sina studier innan de förlorar
sin hembygdsrätt.
Exemplen på hur vi inom redan befintlig behörighet kan anpassa Åland till
moderna tiders krav är många. Självstyrelsen utvecklar vi varje dag här i lagtinget när vi stiftar nya lagar i syfte att göra Åland ännu bättre. Självstyrelsen
finns till för människorna, systemet som vi ofta talar om är endast ett redskap
för att ordna en bra tillvaro för ålänningarna.
Talmannen
Lagtingsledamoten Christian Beijar håller socialdemokraternas gruppanförande.
Ltl Christian Beijar

Fru talman, ärade talmän i Finlands och Sveriges riksdag och övriga åhörande!
Boryana, 28 år, från Bulgarien, Valge 62 år från Iran, Christian 58 år från
Åland och många fler utgör den mångkulturella befolkningen på Åland.
Dessa människor är vårt kapital och vår resurs. Åland har alltid varit ett rörligt samhälle där vi genom alla tider har haft och har kontakter utanför öriket
och där inflyttning har varit vanligt förekommande.
Detta är bra för det åländska samhället. Det är gemenskapen mellan alla
ålänningar som skapar ett gott samhälle. Och det är i den gemenskapen vi
tillsammans firar självstyrelsedag idag.
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Gemensamt kan vi glädjas åt den entreprenörsanda som alltid burit befolkningen i med och motgång och som är en styrka för framtida utmaningar.
Arbete är viktigt. För den enskilda människan ger det försörjning och frihet. Åt samhället ger det skatter för att bekosta välfärden. Vi ålänningar är
inte rädda för varken innovationer eller traditioner. Trots vår litenhet har vi
många företag och många individer som gjort prestationer av världsklass.
Som vi alla vet är det mycket som ligger bakom en stark prestation. För att
nå framgång behövs den starka offentliga sektorn, som ger oss bastrygghet i
form av vård, skola och omsorg. Med glädje kan jag konstatera att kvaliteten
på dessa viktiga kärnverksamheter är hög på Åland.
Det viktigaste i det fortsatta arbetet med självstyrelseutveckling är att ge
ålänningarna de redskap och förutsättningar som behövs så att vi själva kan
påverka och styra vår framtid. Självstyrelsen måste användas på ett sådant
sätt att den kommer alla till godo. Detta gäller speciellt det långsiktiga tänkandet inom miljöpolitiken. Det vi skadar eller förstör idag kan ta generationer att reparera. Ja, vi måste komma ihåg att besluten idag ska komma våra
barn och barnbarn till godo. Vi måste tänka längre och ta orden ”hållbar utveckling” på allvar, se till oss själva och till vårt gemensamma hem, Åland.
Hållbarhet handlar inte bara om miljöfrågor. En förutsättning för att nå
högt ställda miljömål är att vi har ett socialt hållbart samhälle med väl fungerande demokrati och jämställdhet. Det har vi, men allt går att förbättra, även
den åländska välfärden.
Under 90 år har åländska kvinnor och män byggt Åland till vad det är idag
– ett demokratiskt nordiskt välfärdssamhälle som gett dess befolkning en
trygg levnadsstandard och en god livskvalitet. Vi har dessutom en underbar
natur och miljö som vi måste värna om, för den kan komma att bli en viktig
konkurrensfaktor när vi vill ha inflyttning av såväl nya som hemvändande
ålänningar.
Självstyrelsen har tjänat ålänningarna väl och vi har all anledning att idag
se tillbaka med tacksamhet och stolthet. Vi kan blicka framåt med tillförsikt
och optimism. Det finns all anledning att fira!
Talmannen
Ordet går nu till vicetalman Roger Jansson som håller moderaternas gruppanförande.
Vtm Roger Jansson

Värderade talman, kolleger och bästa festplenumspublik!
Jag citerar: ”Men Sverige vill inte överge hoppet att den dag skall randas
då rättstanken tillräckligt genomträngt folkens samvete för att de anspråk
skall segra, som inspireras av så ädla motiv och av så djup nationalkänsla
som hos Ålands folk. Då skall den lyckas bli hörd och den skall äntligen få
upprättelse.”
Så dramatiskt då och så intressant idag avslutade Sveriges representant vid
Nationernas Förbunds Råds möte den 24 juni 1921, senare statsministern
Hjalmar Branting, sitt tal inför Rådet när den svåra frågan om Ålands ställning just hade avgjorts.
Det var i en synnerligen tuff atmosfär som Ålandsfrågan behandlades i Geneve för 91-92 år sedan. Notväxlingen mellan Sverige och Finland var så hård
att Sverige till och med direkt hotade med militära aktioner. Man ville ge

921

Ålands folk rätten att folkomrösta i den fråga som då var den slitsamma –
frågan om Ålands nationstillhörighet.
Vi ålänningar tog då emot beslutet med sorg. Men vi var inte sämre än att
vi accepterade den internationella överenskommelsen. Bygget av Ålands
självstyrelse i formen av en delad statsmakt med Finland kunde börja och
manifesterades av det första lagenligt folkvalda landstingets sammanträde
den 9 juni 1922. Det bygget har denna dag fortgått i 90 år.
Återföreningstanken levde kvar ända in i andra världskriget. Men i och
med den andra självstyrelselagen från 1951 övergick återföreningsviljan i en
allt starkare självstyrelsevilja som nu under 60 år har varit en viktig och central faktor i att Åland idag är ett välmående och växande samhälle här ute på
de ställvis karga öarna i Östersjön. Vi lever nu sedan 20 år tillbaks med den
tredje generationens självstyrelse.
Vi lever i respektfullt förhållande till vår hemstat Finland, förhållandet är
gott. Men samtidigt är problemen många och det dyker ständigt upp nya. För
mycken tid och kraft går åt till att lösa problem som oftast känns så onödiga.
Det finns idag verkligt många skäl för Åland och Finland att nu tillsammans
gå in i den fjärde generationen av självstyrelse. Vi vill ge Finland och oss
själva 10 år av arbete tillsammans för att förverkliga det målet.
De främsta skälen till att vi nu måste tänka nytt när det gäller självstyrelsens konstruktion är följande:
1) 1995 års medlemskap i Europeiska Unionen innebar, då Unionen känner
bara nationalstater som medlemmar, att Finland gentemot Unionen, klart i
strid med självstyrelsesystemets grundkonstruktion, fick en makt över de områden där Åland enligt självstyrelselagen har suverän statsbehörighet. Kontaktytorna till Helsingfors ökade markant och därmed även friktionsytorna.
2) Samtidigt minskar statens förmåga att kommunicera med oss på
svenska medan Ålands ungdomar alltmer studerar i Sverige och tappar därmed förmågan att förstå både statskulturen och språket i Helsingfors.
3) Grundlag 2000 i Finland erkänner inte att landets konstitution genom
Ålands självstyrelse har federativa drag. § 2 i grundlagen anger felaktigt att
Ålands folk endast representeras av Finlands riksdag.
4) Åland vänder sig alltmer västerut och inflyttningen till Åland har förbytts från att vara främst från Svenskfinland till alltmer från Sverige och resten av världen. Ett nytt format Åland träder fram med färre finska band.
Talman! Vi måste minska friktionerna i förhållandet MariehamnHelsingfors för att vår självstyrelse skall vara till fortsatt nytta för Åland, för
Finland och för det alltmer intressanta Ålandsexemplet i internationell konfliktlösning. Låt oss på 100-årsdagen i denna sal om 10 år kunna glädjas åt att
den fjärde generationens självstyrelsesystem, i form av en ramlag där makten
getts åt Ålands folk att bestämma över landskapets utveckling, då skall ha
trätt i kraft.
Därmed skulle vi också ge Hjalmar Branting rätt i hans önskan 1921 om
det åländska folkets framtida självbestämmande liksom också Finlands riksdags acceptans 1920 att landskapets självstyrelse skulle vara så bred som är
möjligt utan att området blir en egen stat.
Moderata lagtingsgruppen stöder förslag om utdelning av lagtingets minnesmedalj och gratulerar och tackar medaljörerna.
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Talmannen
Lagtingsledamoten Mika Nordberg som håller de obundnas gruppanförande har nu ordet.
Ltl Mika Nordberg

Fru talman, värderade gäster, festpublik och lagtingskollegor!
Som traditionen påbjuder uppvaktar årligen lagtinget Julius Sundbloms
staty på självstyrelsedagen och sjunger där ålänningens sång. Under dessa
stunder har jag reflekterat över om budskapet överensstämmer med de beslut
som fattats under året i lagtinget.
Idag firar vi vår självstyrelsedag och 90 år av självstyrelse. Vad är då självstyrelse? Som ordet säger, rätten att styra sig själv men också skyldigheten att
styra sig själv. Gör vi det då, vi ålänningar? Styr vi oss tillräckligt och på bästa
sätt? Det diskuterar vi ofta i denna sal och det enda sanna svaret på den frågan är det, som det av Ålands folk valda lagtinget, beslutar. Folket kan inte ha
fel, sålunda har lagtinget också rätt.
När vi firar vår rätt och skyldighet att styra oss själva sjunger vi ålänningens sång som är vår nationalsång. I den finns mycket vägkost för den som
styr Åland. Jag ska ge några exempel: I första versen konstitueras Åland som
”danat ut havsvågors sköte”. Havet som omsluter oss kommer alltid att vara
vår vagga och sätter fingret på den ack så viktiga sjöfarten som många gånger
gör havets nackdelar till en stor fördel. Havet är det som förenar oss med omvärlden.
I slutet av första versen sjunger vi: ”Aldrig förgäta vi fädernas bygd, vart i
fjärrled än draga”. Detta är en viktig uppmaning till de åländska ungdomar
som för tillfället har dragit i fjärrled för att studera. Glöm inte er hembygd!
Men det är också indirekt en uppmaning till de som styr Åland, att göra
hembygden så attraktiv att den inte faller i glömska; att man kan bo och arbeta på Åland på svenska och att Åland är ett utmanande, kvalificerat och
modernt samhälle som man inte glömmer utan tvärtom, längtar så starkt till
att man inte kan låta bli att komma hem.
I andra versen påminns vi om vikten av en aktiv miljöpolitik som gör att
våra ”fjärdar och sund blånar i vårljusa dagar” även framdeles och det finns
skogar, lundar och blommande hagar – alltså öppna landskap - att vandra i.
Vi påminns om vikten av villiga händer som reser midsommarstång och för
traditioner vidare. Det krävs aktiva ideella krafter för att upprätthålla Ålands
fantastiska kulturliv och traditioner.
Vi påminns också om regionalpolitiken. Det krävs styrelse om det ska finnas ungdomar kvar ”i utskärens fiskareby”.
I den tredje versen, som vi inte sjunger, påminns vi om svunna tider och
vikten av att känna sin historia. Livet har inte alltid varit en sådan dans på rosor. Kampen för det dagliga brödet, för ull till kläder och för att, oavsett före,
kunna ta sig till kyrkan för visa sin tacksamhet är inte så långt tillbaka i historien.
I den fjärde och sista versen sjunger vi om vikten av att inte svika sin stam
och dess ära. I de orden, som bär den tidens dräkt när sången skrevs, kan
man idag också väga in vikten av att välkomna och inkludera nya ålänningar i
vår stam. Vår kärlek till hembygden blir bara större ju fler som delar den.
Begreppet ofärd kan också det ses i dagens kontext och, visst hotas vi av
ofärd om vi inte uppfyller vår skyldighet att aktivt navigera mellan ofärds-
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grunden och styra Åland. Passivitet är vår tids stora ofärd. Vi sjunger att ”segervisst än frihetens arvsrätt vi bära”. Likaså här kommer skyldighet att aktivt förvalta det fantastiska arv vi fått av våra förfäder- och mödrar. Det är en
seger endast om vi lyckas ge ett minst lika fint arv vidare till våra barn.
Till sist sjunger vi om det svenska språket som ska talas ”med manade
stämma och som ska ”lysa vår väg som en flammande båk”. Kampen för att få
verka och leva på svenska är meningen med självstyrelsen och dessa allra innersta väsen. Det ”visar var vi äro hemma”, vi står orubbligt stadigt hemma
på backan på ett svenskspråkigt Åland.
Fru talman! Jag hoppas vi alla kan sjunga ålänningens sång med gott samvete också i fortsättningen, medvetna om att vi gör vårt yttersta för att styra
Åland och i fast beslutsamhet att fortsätta med det i hundrade år.
Talman! Jag framför mina och obunden samlings lagtingsgrupps hjärtliga
gratulationer till ålänningarna som har dessa möjligheter att styra sig själva!
Talmannen
Lagtingsledamoten Anders Eriksson ges ordet för att hålla Ålands Framtids gruppanförande.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman, ärade herr talmän, mina damer och herrar!
Jag vill lite flytta fokus från forntid till framtid. Partiet Ålands Framtid som
jag företräder här föddes ur ett behov av att återupprätta en självstyrelseutveckling som i praktiken helt hade avstannat.
Ett modernt och fungerande minoritetsskydd för oss ålänningar kan vara
en garanti för att få behålla och utveckla vårt åländska språk och vår åländska
identitet i ett allt mer helfinskt Finland.
Vi tror dock inte att självstyrelsen på sikt är tillräcklig för att uppnå detta,
därför är vår långsiktiga vision att Åland bör sträva mot självständighet.
Vår övertygelse är att ålänningarna både kan och bör sköta sina egna angelägenheter. Vi tror på den åländska företagarandan och vi tror på den
åländska förmågan att skapa sin egen framgång. Vi är övertygade om att
Åland fortfarande har en stor outnyttjad potential.
Det behövs en tydlig strategi för att skapa framtidstro och optimism. Som
känt med attityder går det att flytta berg. En utvecklingsorienterad och positiv attityd är en synnerligen central byggsten för ett lyckat samhällsbygge.
Fru talman! Det är viktigt att vi en dag som denna inte glömmer den självstyrelsehistoria som skapat det underbara samhälle vi har idag. Vi är övertygade om att den självbestämmande politik våra föregångare drev också är
nyckeln till dagens stora utmaningar. En självbestämmande politik som var
baserad på beslutsamhet, envishet, mod och åländsk konsensus.
Det nya moderna självstyrelsesystem som de åländska partierna vill ha
skapades på parlamentarisk bas för snart två år sedan. I ingressen till det
parlamentariska betänkandet beskrivs arbetet så här: ” Målet för det nya
självstyrelsesystemet är att landskapets befolkning bättre än tidigare ska
kunna ordna tillvaron efter egen önskan där grunderna för självstyrelsen
bibehålls och på sikt stärks, samtidigt som systemet anpassas till de förändringar som följer av internationaliseringen och integrationen samt av den
allmänna samhällsutvecklingen.”
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Det är en progressiv skrivning som för tankarna tillbaks till de utfästelser
Finland gav inför Nationernas Förbund för att överhuvudtaget få överhögheten över Åland.
I propositionens motivering till den finska riksdagen den 30 januari 1920
stod det så här: "Sålunda skulle ålänningarna tillförsäkras möjlighet att
själva ordna sin tillvaro så fritt det överhuvud är möjligt för ett landskap,
som icke utgör en självständig stat."
Efter 90 år är det fortfarande långt till att de utfästelserna uppfylls. I internationella jämförelser hänförs Åland till B-kategorin av autonomier. Vi inplaceras i klassen språk- och kulturautonomier. Självstyrda områden med också
full ekonomisk behörighet räknas som fullvärdiga autonomier. Det här är
fakta som framkommer i varje internationell studie, men förhållandet framkom också med klar tydlighet i den av statsrådet framtagna autonomi utredning som kansler Bertel Roslin utförde.
Fru talman! Jag nämnde tidigare att våra förfäder hade en självbestämmande politik som var baserad på beslutsamhet, envishet, mod och åländsk
konsensus.
Trots att mitt parti som ni vet jobbar för ett självständigt Åland sluter vi till
100 % upp bakom det kommande självstyrelsesystemet. Det råder således
konsensus om systemet på åländsk plan. Nu måste frågan drivas vidare med
kraft med målet att uppnå konsensus också med de finska myndigheterna.
Den s.k. ramlagsmodellen efter Färöisk förebild fungerar bra i ett nordiskt
välfärdsland. Varför skulle den då inte göra det i ett annat nordiskt välfärdsland? Är faktiskt Finland så mycket intolerantare mot sitt självstyrande område, än vad Danmark är mot sina? Jag hoppas att det inte är så, men den
närmaste framtiden får utvisa hur det riktigt ligger till med den saken.
Fru talman! Avslutningsvis denna dag lite av en deklaration från min sida.
Vi måste stå upp för rätten att leva som fullvärdiga svensktalande medborgare i vårt eget land. Vi stöder fortsatta påtryckningar mot den finländska regeringen och riksdagen så att lagarna följs och kommunikationen med statliga myndigheter ska kunna ske på svenska.
Vi vågar också be Sveriges regering och riksdag om hjälp för att se till att
självstyrelselagen efterlevs, om det skulle krävas. Vi vill att det åländska samhället ska fortsätta att utvecklas som ett modernt välfärdssamhälle – integrerat i den nordiska och europeiska gemenskapen. Gärna från en så självständig plattform som bara möjligt.
Jag önskar alla en trevlig 9 juni! Jag vill också understöda förslaget till
medaljutdelning. Tack.
Talmannen
Begärs ytterligare ordet? Ingen begär ordet. Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandling.
Föreläggs talmanskonferensens förslag att lagtinget ska besluta att dela ut 1982-års
minnesmedalj i brons i enlighet med kriterierna i framställningen.
Kan förslaget omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendets enda behandling är avslutad.
Ärendet är slutbehandlat.
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Plenum slutar
Nästa plenum hålls den 3 september 2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat. Jag ber
alla sitta kvar på sina platser eftersom vi nu ska dela ut medaljerna.

926

