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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 28 ledamöter är närvarande. 

Lagtingsledamoten Tony Asumaa anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av 

deltagande i UEFAs elitdomarkurs och lagtingsledamoten Katrin Sjögren anhåller om 

ledighet på grund av sjukdom. Beviljas. 

Meddelanden 

Talmanskonferensen har planerat att avsluta den här arbetsperioden med en frågestund 

fredagen den 21 september klockan 09.30. Vid behov hålls också ett plenum efter fråge-

stunden klockan 10.30. Antecknas.  

Bordläggning 

1 Samordning av finansförvaltningslagen och lagtingsordningen 

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 8/2011-2012) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 19/2011-2012) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 05.09.2012. Godkänt.  
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Remiss 

2 Höjt utkomststöd 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 20/2011-2012)  

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

skott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens 

förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Diskussion.  

Minister Carina Aaltonen 

Fru talman, bästa lagtingsledamöter! Det är verkligen trevligt att se er efter 

sommaren. Under sommaren har ni haft lagförslaget om höjt utkomststöd 

liggandes på era bord. Ärendet bordlades vid plenum den 5 juni och ska nu gå 

på remiss till social- och miljöutskottet. 

För drygt ett år sedan reviderades lagstiftningen om utkomststöd på Åland, 

vilket var en välkommen och nödvändig revidering som sedermera trädde 

ikraft den 1 januari 2012. Numera finns det en automatik i lagen så att de 

ändringar som görs i rikslagen också blir gällande hos oss samtidigt som änd-

ringarna träder ikraft i riket. 

Det här gäller dock inte utkomststödets grunddel. Det är vi själva som be-

slutar om beloppen och även reglerar den struktur som utkomststödstagarna 

indelas gruppvis i. I den senaste revideringen tog man även in en engångsför-

höjning på tio procent i grunddelens livsmedelskostnader p.g.a. att vi på 

Åland har cirka tio procent högre matpriser.  

När finansutskottet i det förra lagtinget behandlade den här revideringen 

av utkomststödslagen under sensommaren/hösten i fjol så var man medveten 

om att det på rikssidan skulle komma förändringar i utkomststödet. Man 

kände inte till hur stora beloppen skulle bli, när det här lagförslaget antogs av 

det förra lagtinget den 19 september 2011. Man visste om det eftersom en av 

de första åtgärderna som Finlands nya regering valde att vidta var just att 

höja utkomststödet till en betydligt högre nivå än den åländska, dvs. 461,05 

euro i riket för en full grunddel jämfört med 444,93 euro hos oss.  

Landskapsregeringens enhälliga linje är att den ekonomiska utkomsten ska 

förbättras för dem som har det allra sämst. Det är inte acceptabelt att det 

åländska utkomststödet ligger på en lägre nivå än i riket. Den politiska ambit-

ionen har tydligt varit att nivåerna ska vara högre på grund av bl.a. högre 

livsmedelskostnader. Nu gör vi en höjning med 16,12 euro för att nå upp till 

riksnivån samt ytterligare en förhöjning med tio procent för matkostnaderna, 

vilket ger 38,71 euro per månad. Det nya beloppet blir 483,64 euro för dem 

som lyfter full grunddel. 

Det här lagförslaget har varit på remiss till kommunerna. Av de 13 kom-

muner som har svarat har inte någon kommun haft något emot att utkomst-

stödet höjs. Däremot önskar flera kommuner att den här höjningen ska beak-

tas i samband med att landskapsandelssystemet diskuteras. 

Ur klientperspektiv hade det naturligtvis varit det mest fördelaktiga om 

den här lagen hade kunnat träda ikraft så snabbt som möjligt. Rent tidsmäss-

igt fick vi inte fram lagen tidigare, inte heller med tanke på den erforderliga 

remisstiden ute i kommunerna och även med beaktande att två höjningar av 

utkomststödet gjordes under 2012, dels höjningen från 1 januari och sedan 

indexjusteringen den 1 december.  
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Vi i regeringen beslöt att låta den här lagen träda ikraft den 1.1.2013. Då 

ska också de här höjningarna ligga som grund när indexjusteringen görs ja-

nuari 2013 och som börjar gälla från den 1 februari.  

Regeringen kommer fortsättningsvis att följa med utvecklingen för dem 

som har de minsta inkomsterna i vårt samhälle. Vi slår oss inte till ro med 

detta. Vi kommer att göra uppföljning av ÅSUB rapporten; Ekonomisk ut-

satthet och social trygghet på Åland. Det är viktigt att vi ser till dessa mål-

grupper också i de framtida budgetarna och i de beslut som tas. Tack, fru 

talman.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det sistnämnda är jag tillfreds med uttalandet från rege-

ringens sida. Det är viktigt att man följer med den här problematiken. 

Under rubriken; ”De ekonomiska och administrativa konsekvenser-

na” finns en sak som jag inte riktigt förstår. ”I framställningen 31/ 

2010-2011 konstateras att en exakt kalkyl av de ekonomiska konse-

kvenserna av en förhöjning i utkomststödets grunddel är svår att göra 

dels som följd av att tillförlitlig statistik över antalet stödmottagare 

och antalet månader som klienterna i genomsnitt mottar utkomststöd 

inte finns att tillgå”. Är detta saxat ur riksframställningen och har inte 

någon relevans här på Åland? Längre framgår i texten framgår det exakt 

hur många stödmottagare det finns på basen av de uppgifter som ÅSUB 

har gett. Jag förstår inte den här formuleringen. Kan ministern förklara? 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Dessa siffror är från 2011 då fanns det 431 åländska utkomststödsmotta-

gare. Om vi skulle titta på statistik från 2010 så skulle vi se att siffrorna 

var lägre. Vi kan inte idag exakt säga hur många utkomststödmottagare 

vi har. Vi måste utgå ifrån någonting och då har vi tagit den här statisti-

ken. Det är mera ett sätt att säga att vi inte exakt kan säga att den totala 

höjningen blir 110 439,63 euro per år. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Eftersom det är två decimaler så verkar ni ganska säker på siffran som 

angavs. Jag har förståelse för att det mera är en indikation men som 

förhoppningsvis ligger så nära sanningen som möjligt. 

Men framställning 31, vilket framställning hänvisar man till? Det är 

fortfarande oklart för mig. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Det är den framställning som den förra regeringen lade 

fram till Ålands lagting den 30 maj 2011, där gjordes den stora revide-

ringen av utkomststödslagstiftningen. Där finns det väldigt mycket sta-

tistik, bilagor, siffror och bakgrundsmaterial som det är värt att sätta sig 

in i. Jag tror också att detta kan vara något för social- och miljöutskottet 

att studera närmare när man nu får detta till behandling.  

Det var finansutskottet som senast behandlade den här lagstiftningen, 

beroende på att social- och miljöutskottet hade så mycket arbete i fjol 

vid den här tiden. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Inom liberalerna har vi inte så mycket att säga om den 

här framställningen nu. Det som ministern framför var ganska bekant. 

Vi avvaktar nu utskottsbehandlingen och tycker att det troligen blir bra. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Sara Kemetter 

Tack, fru talman! Bästa lagtingskollegor, även jag tycker att det är trevligt att 

vara tillbaka och debattera här med er igen. 

För oss socialdemokrater är det här ett mycket bra lagförslag. Vi hörde 

med glädje att regeringen har enats bakom det här lagförslaget. Att höja ut-

komststödet behövs för dem som har det tuffast ekonomiskt. 

Det är också bra att det har tagits hänsyn till grundfakta under de all-

männa motiveringarna. Man har verkligen titta på den reella verkligheten, 

det är jag tacksam över. Matkostnaderna är faktiskt tio procent högre här på 

Åland. Jag tror att matkostnaderna i dagsläget kanske till och med är högre 

än tio procent. Det påverkar speciellt sådana som har små ekonomiska plån-

böcker. 

Avsikten har varit att den nya grunddelen skulle vara föremål för en index-

uppjustering. Jag tycker att det här är ett mycket viktigt framtida mål, vilket 

man ska ta hänsyn till, hoppas jag. 

Höjningen på 16,12 euro per månad kanske låter lite. Med tanke på att det 

ändå är frågan om så små summor kan det procentuell bli en bra höjning och 

kommer att märkas för dem som har tuff ekonomi.  

Landskapsregeringen föreslår att grunddelen höjs till samma nivå som öv-

riga delar av landet. Man kunde kanske fråga sig varför vi har väntat så länge 

på det här? Men jag är glad att det nu äntligen har skett. 

Lagen träder ikraft redan den 1 januari 2013. Jag kan konstatera att det är 

viktigt att den här justeringen görs. Jag är övertygad om att kommunerna nu 

kommer att hinna ta detta i beaktande inför nästa års budget, fast det kom-

mer ganska snabbt inpå. 

Slutligen vill vi socialdemokraterna påpeka att den här åtgärden kanske 

inte alltid räcker. Det är framförallt övriga sociala åtgärder som behöver sät-

tas in och som kanske är avgörande för att t.ex. hjälpa unga att komma in i 

arbetslivet, t.ex. sysselsättningsbefrämjande åtgärder så att inte man hamnar 

i ett utanförskap, för det är ändå där som de stora kostnaderna börjar rulla in. 

På fastlandet har man infört en process där man lovar unga antingen en ut-

bildningsplats eller ett arbete inom tre månader. Det är kanske någonting att 

fundera på. Tack.  

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är 

omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

För kännedom 

3 Planer och projekt vid Natura 2000-områden 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2011-2012) 
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Ärendet upptas till behandling vid plenum den 05.09.2012. 

4 Utsläppshandel fas III 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 22/2011-2012) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 05.09.2012. 

5 En oberoende landskapsrevision 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 23/2011-2012) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 10.09.2012. 

6 Geologisk lagring av koldioxid 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 24/2011-2012) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 05.09.2012. 

7 Landskapsregeringens berättelse för år 2011 

Landskapsregeringens berättelse (LB 2/2011-2012) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 10.09.2012. 

8 Landskapsrevisorernas berättelse för år 2011 

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2011-2012) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 10.09.2012. 

9 Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 

2011 

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2011-2012) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 10.09.2012. 

10 Ändring av lagen om åländsk hembygdsrätt 

Vtm Viveka Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 8/2011-2012) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 05.09.2012. 

11 Upphandling av bränsle 

Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 10/2011-2012) 

Svaret på frågan avges senare. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 05.09.klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 27 ledamöter är närvarande. 

Lagtingsledamoten John Hilander anhåller om ledighet från dagens plenum på grund 

av privata angelägenheter och lagtingsledamoten Anders Eriksson på grund av sjuk-

dom. Beviljas. 

Herr landshövding 

Värderade fru talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna 

Republikens presidents framställning om godkännande av avtalet med Gua-

temala om i fråga om skatteärenden.  

Talmannen 

Tack, herr landshövding. Ärendet kommer att behandlas i vederbörlig ordning.  
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Bordläggning 

1 Godkännande av avtalet och protokollet med Uruguay för att undvika dubbelbeskatt-

ning 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 20/2011-2012) 
Republikens presidents framställning (RP 13/2011-2012) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 10.09. Godkänt.  

Remiss 

2 Planer och projekt vid Natura 2000-områden 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2011-2012) 

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

skott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens 

förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Diskussion. 

Minister Carina Aaltonen 

Fru talman! Bakgrunden till det här lagförslaget kan man hitta redan för 20 

år vid FN:s konferens om hållbar utveckling som hölls i Rio de Janeiro 1992. 

Där undertecknade ganska många länder konventionen om biologisk mång-

fald. Det var också starten till det som idag kallas Natura 2000-programmet.  

Sedan början av 90-talet har EU fått ett allt starkare inflytande på med-

lemsländernas miljöpolitik och miljöförvaltning, vilket jag som miljöminister 

tycker att är en av de bästa orsakerna till varför vi är med i EU. 

Natura 2000-nätverket är ett av de medel och program som man använder 

för att skydda naturen utifrån gemensamma kriterier. 

Det här nätverket togs fram enligt vetenskapliga kriterier på en europeisk 

nivå och inte enligt nationella kriterier. Man tog också hänsyn till olika eko-

nomiska, sociala och kulturella faktorer. Det innebär att man inom Natura 

2000-områden till exempel kan bedriva fiske, jakt och skogsskötsel bara man 

inte gör åverkan på den växtart eller biotop som uttryckligen ska skyddas. Det 

här är en annan form av bevarande än när det gäller naturskyddsområden 

och naturminnen som vi annars har i vår åländska naturvårdslagstiftning. I 

naturskyddsreservat är det mesta förbjudet, kan man säga, men så är det inte 

när det gäller Natura 2000-områden. 

På Åland började man arbeta med att ta fram vetenskapliga underlag för 

ett åländskt Natura 2000-program redan år 1995. På Åland gjordes det här 

på ett lite annorlunda sätt jämfört med riket. På Åland började man med att 

diskutera med markägare och involvera människorna som ägde områdena i 

fråga. Sedan hade man överläggningar i landskapsregeringen, det gick ut på 

remiss och man delgav också markägarna vilka områden det skulle handla 

om. Man tog inte med områden utan markägarnas samtycken. Man gjorde 

precis på motsatt sätt i riket. I riket har man drivit ungefär 15 000 ärenden 

genom högsta förvaltningsdomstolen. I riket var det myndigheterna som sade 

vilka områden som skulle bli Natura 2000-områden och sedan fick markä-

garna gilla det eller inte. Vi på Åland använder samförståndsvägen. 

I augusti 1998 gick det här ärendet till plenum här i lagtinget med slutför-

slaget om vilka områden som skulle ingå i det åländska Natura 2000-

programmet. Sedan gick ärendet i väg till EU-kommissionen. Den 11 februari 

2005 notifierades det åländska Natura 2000-programmet och EU-

kommissionen godkände det. Den 13 januari 2005 började den sexåriga im-
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plementeringstiden att ticka på och den tiden gick ut i fjol. Vi har ännu idag 

inte genomfört det Natura 2000-program som man har godkänt EU och som 

också har godkänts här på Åland. 

Idag finns det 87 områden med exakt 3 472 hektar land och cirka 35 000 

hektar vatten. Det handlar om två procent av landarealen och tre procent av 

hela Ålands areal som ingår i Natura 2000-programmet. Det är ganska lite. 

Nationellt i Finland är det 11 procent. I hela EU är det 15 procent av EU-

medlemsländernas yta som medverkar i det här nätverket.  

Av dessa 87 områden är 57 av dem inrättade idag, 30 stycken återstår. Det 

brådskar faktiskt med att genomföra Natura 2000-programmet. Vi kommer 

att behöva avsätta både tid och resurser för att förverkliga det under de här 

närmsta åren. Vi har muntliga avtal, men många av de här avtalen diskutera-

des i mitten på 90-talet och det kan ha hänt saker, generationsskiften osv. Nu 

krävs det ganska stort arbete för landskapsregeringen att genomföra det här. 

Den lagstiftning som ni har på era bord idag rättar till en miss som vi har i 

naturvårdslagen. Till grund för Natura 2000-områdena är habitatdirektivet 

och fågeldirektivet. Vi har bara delvis genomfört habitatdirektivets 6 §. Land-

skapsregeringen måste som nationell myndighet följa det här EU-direktivet. 

Vi kan annars bli skadeståndsskyldiga mot EU om det görs åverkan inom ett 

Natura 2000-område. 

I och med detta får vi ett lagförslag, ett tydligt regelverk som också ger rät-

ten till ersättningsskyldighet till markägare. 

En fråga som har diskuterats ganska mycket i regeringen har varit inne-

börden av ”väsentligt, allmänt intresse”, som det står i lagtexten. Tillstånd 

kan ges för planer och program inom ett Natura 2000-område om det är en 

verksamhet som är av väsentligt allmänt intresse. Vad är det för något? Ja, 

det är något som är mycket viktigt och tvingande. Det är verksamheter som 

har betydelse för samhällets funktioner; viktiga trafikförbindelser, kommuni-

kationsnät, elledningar, gruvor och gasledningar osv. Det handlar om planer 

och projekt som är nödvändiga för medborgarnas hälsa, säkerhet och miljö. 

Sådant som är viktigt för staten och för samhället och som har en sådan eko-

nomisk eller social karaktär som kanske behövs att ett område ska kunna ut-

vecklas. 

Däremot räknas det inte som så viktigt allmänt intresse när det gäller det 

privata näringslivets intressen eller kortvariga ekonomiska intressen, även 

om intressena också är offentliga. Om man gör intrång på ett Natura 2000-

område så måste det alltid kompenseras på förhand. Man måste alltid få ett 

godkännande av landskapsregeringen som i sin tur meddelar vad som är ak-

tuellt till EU-kommissionen. Det finns inte så väldigt många områden idag 

där man har godkänt intrång i Natura 2000-områden. Det finns exempel som 

motorvägar i Tyskland där befolkningen t.ex. i Mecklenburg har fått bättre 

förbindelser. Det var en av Tysklands svagare regioner där arbetslösheten var 

större och då byggde man en motorväg för att de skulle få bättre kontakt med 

andra delar av landet. Det är väldigt sällsynt att man kan få tillstånd att göra 

intrång i Natura 2000-områden, men det förekommer. 

Behöver vi idag skydda vår natur på Åland? Det kan tyckas att vi har gott 

om natur. Varför behövs den här lagstiftningen och de här programmen? Ja, 

otvivelaktig behöver vi göra mera för att de kommande generationerna också 

ska få tillgång till mångfalden av växter, djur och de olika naturtyperna som 

är sinnebilden för det Åland som vi älskar; lövängar, strandängar, gullvive- 
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och vitsippshagar och ängsnätsfjärilens dans i hästhagarna. Idag vet vi att 

åtminstone 160 olika arter har försvunnit från Åland under 1900-talet. Bara 

under de senaste tio åren har 18 arter försvunnit, mycket på grund av mo-

dernt jord- och skogsbruk och annan mänsklig påverkan. Rätten till en god 

miljö med en biologisk mångfald ses idag som en grundläggande mänsklig 

rättighet och bör tryggas både idag och för kommande generationer. 

Precis som ni i lagtinget och vi i regeringen värnar om vår självstyrelse, 

vårt svenska språk, vår kultur och våra sedvänjor så har vi också ett stort an-

svar att långsiktigt värna den unika och fantastiska åländska naturen.  

Jag hoppas verkligen på en konstruktiv och bra behandling i utskottet. 

Tack. 

 Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag välkomnar lagförslaget. Samförståndsprincipen som mi-

nistern hänvisade till är sympatisk. Det har varit väldigt snålt med land-

skapsmedel för att inrätta Natura 2000-områden, det är sant som mi-

nistern säger.  

Jag har en konkret fråga som handlar om retroaktivitet. Där lagänd-

ringen träder i kraft, gäller den rakt av även för anhängiga icke avgjorda 

ärenden, dvs. ärenden under beredning? Hur har landskapsregeringen 

diskuterat? 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Habitatdirektivet gäller fortfarande på Åland. När vi inte har någon nat-

ionell lagstiftning som har införts i naturvårdslagen så gäller den inte. 

Det är svårt att skydda Natura 2000-områden idag med nationell lag-

stiftning. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag vet inte om jag uttryckte mig riktigt klart. Naturligtvis gäl-

ler habitatdirektiven på Åland, de gäller direkt också för kommunerna 

och inte bara för landskapregeringen. Angående retroaktivitet, om det 

finns planer och program som är under beredning i kommunerna och i 

miljö- och hälsoskyddsmyndigheten, omfattas de ärenden som inte är 

avgjorda redan när lagen träder i kraft? Kommer det att bli retroaktivi-

tet? Hur har man tänkt med övergångsbestämmelser och sådana saker?  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Framförallt gäller det de ärenden, planer och projekt som ännu inte är 

påbörjade. Man kan inte säga sedan vad man skulle vilja göra på sitt 

område om tio år kanske. Det gäller sådant som är under planering. Jag 

tycker att man borde höra närmare lagberedningen angående det här.  

Angående resurser som ltl Sjögren tog upp så finns det i omställ-

ningsbudgeten ganska stora summor för att kunna förverkliga Natura 

2000-programmet både för nästa år och 2014. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Englund, replik 

Tack för en bra presentation. Alla kom inte riktigt fram. Det talas myck-

et i lagförslaget om ersättningar när man en gång har bildat ett Natura 
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2000-område och börjat med det, men det berör inte rågrannarna till 

Natura 2000-områdena. Är risken större att man får avslag på projektet 

om man vill bygga ett vindkraftverk, turistby, bergtäkt eller liknande 

nära intill ett Natura 2000-område? Man kan ju lätt från myndigheter-

nas sida påstå att det påverkar fågellivet och djurlivet inom Natura 

2000-området. Finns det något resonemang om det här, ett visst meter-

tal eller någonting? 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Varje Natura 2000-område är unikt och inom det område 

finns det en speciell biotop eller art som ska skyddas. Om vi t.ex. har ett 

område där man ska skydda en sällsynt orkidéväxt där orkidéer kanske 

finns på ett litet område och inte berörs av att rågrannen sätter upp ett 

vindkraftverk. Men om det t.ex. är ett fågelskyddsområde som sträcker 

sig tusentals hektar så är det klart att om en rågranne sätter upp ett 

vindkraftverk i anslutning till detta område så kanske det blir en annan 

frågeställning. Man kanske får flytta på vindkraftverket.  

Ltl Anders Englund, replik 

Jag tackar för det. Jag tycker att det är bra att de här tankegångarna från 

ministerns kom fram. Det här är en sak som jag tycker att utskottet bör 

titta på. Om man fastslår gränser för Natura 2000-områden så har det 

nog inte varit meningen från början att det ska påverka andra markä-

gare runtomkring. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Vi fastslår inte några gränser för Natura 2000-områden. Gränserna är 

redan fastslagna och notifierade i Bryssel.   

Det är självklart att man som rågranne också bör ta hänsyn till vilken 

slags verksamhet man har i närheten. Gör man en täckdikning som går 

precis utanför Natura 2000-området och det får en kraftig avvattning 

från en känslig kärrmyr så har det påverkan och det kan inte tillåtas. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Åland har ett speciellt ansvar när det gäller att skydda sina na-

turvärden. Vi har en fantastisk flora och fauna av flera orsaker. Dels för att vi 

har en sådan splittrad skärgård med så många olika biotoper och tillfällen för 

dessa arter att leva relativt ostört, men också mycket tack vare att vi har en 

väldigt kalkrik mark som gör att flera arter trivs. Där har vi en stor skatt att 

värna om. 

Det står i bjärt kontrast till att vi här på Åland måste leva av någonting. Vi 

måste kunna ha företag, infrastruktur och vi måste kunna utveckla vårt sam-

hälle. Vårt samhälle måste kunna växa, det är vi alla besjälade av. Vi har 

t.o.m. en officiell vilja att Åland ska växa.  

Om man bara beaktar en tredje del av hållbar utveckling som handlar om 

natur- och miljövärden då är det här alldeles fantastiskt. Precis så här ska 

man göra och det kommer att innebära ett mycket starkare skydd. Men om 

man tar hänsyn till de andra två tredjedelarna socialt välbefinnande för be-

folkningen, möjligheten för samhället att utvecklas osv. och den ekonomiska 
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delen då tänds samtliga varningslampor för mig, tyvärr. Det kan hända att 

mina farhågor är onödigt tillspetsade. Men jag har klara farhågor över vad det 

här kommer att innebära.  

Utskottet måste mycket noggrant granska den här framställningen och för-

söka överblicka dess konsekvenser.  

Om man tittar i § 24b så finns det två moment. Om vi börjar med andra 

momentet så handlar det om sådana projekt som vi från samhällets sida 

kanske förverkligar som kortrutt, andra vägprojekt, infrastrukturprojekt, 

kraftledningar osv. Här bör lagtingsledamöterna vara uppmärksamma på 

sista meningarna; ”om man har skäl som är mycket viktiga till följd av 

gynnsamma verkningar på människans hälsa, på den allmänna säkerheten 

eller på miljön” så får man förverkliga det här, inte med hänvisning till att det 

är infrastruktur som behövs t.ex. hamnar osv. Det är väldigt begränsat vilka 

skäl som får användas för att det ska kallas för ett allmänt intresse. Exempel-

vis kortrutt och färjfästet på östra Föglö så där finns jättekänslig skärgårds-

miljö och det finns många fina skyddsvärda biotoper på vägen. Fråga är om 

man kommer fram till stranden? Kan man anlägga en hamn på östra Föglö 

med de här bestämmelserna? Eller faller vi på något område som finns i 

dessa bilagor till habitatdirektivet? Jag vet inte, men jag misstänker att det 

här försvårar samhällsbyggandet rejält. 

Om vi går till första momentet så handlar det om privata projekt. Mi-

nistern sade här mer eller mindre rent ut att det inte är intressen som man 

beaktar. Det är i typiskt Europeiska Unionen. Det ska finnas tillväxt, man ska 

få ekonomin på fötter och Bolognaprocesser osv. men man kan inte göra 

någonting för den ena tredje delen av hållbar utveckling är så dominerande. 

Det där kan bli ett stort problem.  

Det finns ett projekt som utskottet borde ta som exempel, nämligen den 

forna remitterade aktivitetsparken i Eckerö, som på sitt område inte har 

skyddsvärda biotoper men som umgås med en granne som har det. Där har 

det varit mycket turer fram och tillbaka. Ett sådant här område, bredvid ett 

Natura 2000-område, som finns i habitatdirektivets bilagor, det ger konse-

kvenser för grannarna också, som ltl Englund var inne på, i varierande om-

fattning, beroende på vad det är för projektet. I de fall där både lokala och in-

ternationella experter har sagt att det är okej så är det ändå ett stort problem. 

Man är rädd för vad man säger i Bryssel och om kommissionen kommer att ta 

upp det här. Hotet från Bryssel finns alltid. Vi vet från tidigare att man oftast 

står sig slätt om det kommer ett brev från Bryssel. 

Det kan hända att jag nu är onödigt negativ. Men jag vill verkligen att ut-

skottet noggrant försöker överblicka konsekvenserna av det här och framför-

allt tar reda på att vi nu går minimalt fram här och bara godkänner det som vi 

absolut måste, för det måste vi ju eftersom det är ett EU-direktiv. Men notera, 

det handlar inte bara om Natura 2000-områden, det handlar om alla de här 

skyddsvärda biotoperna som är listade från landskapsregeringens sida. Det är 

jättemånga områden på Åland, både stora och små områden, det finns i alla 

kommuner kanske utom i Mariehamn. 

Jag ber utskottet att verkligen göra sitt yttersta i det här fallet. Tack. 
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Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Vi känner inte igen det här pratet om att man skulle vara rädd 

för Bryssel. Det handlar väl snarare om att man vill bevara sin egen na-

tur. 

Det handlar om in-casu bedömningar. Det är stor skillnad om det är 

ett fågelskyddsområde eller ett orkidébestånd om det är en motorbana 

som planeras intill ett unikt, i Norden och Europa, rik kärr, och man 

gräver sönder vattenflöden. Det blir en in-casu bedömning. 

Det är fullständigt klart att det handlar om en balansgång mellan 

ekonomi och utveckling och bevarande. Jag tycker att man har de mek-

anismerna och de nycklarna. Det handlar också om att om man förstör 

Natura 2000-områden så blir landskapet, skattebetalarna, ersättnings-

skyldiga och det ska vi försöka minimera. 

Det handlar om ett nytt sätt att tänka, tänka efter och planera före 

helt enkelt. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Visst handlar det om ett nytt sätt att tänka. Men man måste ta i 

beaktande att det försvårar ytterligare ekonomisk verksamhet och soci-

alt välbefinnande för människan för att gynna naturvärden. Då måste 

man fråga sig; är det en sådan katastrof med den åländska naturen och 

miljön? Kan vi inte bygga kortrutt? Måste vi avstå från kortrutt i skär-

gården? Måste vi avstå från turismsatsningar, stugbyar och aktivitets-

parker för vi har inte råd? Eller kan vi ta lite av naturens kapital? Visst 

är det in-casu bedömning, men om man nästlar fast sig i sådana här re-

gelverk så då blir inte någon in-casu bedömning, då är allt förbjudit för-

utom naturen som fanns där från början. 

Nog sätter vi stora värden på spel om Ålands utveckling det måste 

man ha klart för sig. Men det kanske är värt det? Det kan jag inte svara 

på.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Så kan man säkert också diskutera. Det handlar också om att 

man lånar. Näringsutövare och politiker vill ta lite, lite grann. Det hand-

lar om att väga in alla delar när man gör de här bedömningarna. När det 

gäller habitatdirektivet så är två procent av Ålands landyta Natura 

2000-områden. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Ja, Natura 2000-områden är två procent av Ålands yta. Men 

alla områden som är uppräknade i de här bilagorna är mycket mera. Tar 

man alla deras grannar som t.ex. kan påverkas luftledens eller vattenba-

lansledes då kanske det handlar om över hälften av Ålands yta som kan 

få direkta eller indirekta följder av ett projekt. Därför måste man vara 

mycket noga med hur man formulerar sig. Jag tycker att man givetvis 

ska uppfylla de EU-direktiv som vi har tagit i bruk, men man ska formu-

lera sig så att det blir minsta möjliga begränsning. Sedan kan man utö-

ver det, i tillståndsförfarandet, skydda mera i vissa fall än vad man 

måste göra. Men om man gör så här så kanske man inte har något val. 

Jag ber utskottet att överväga detta. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Jag tycker nog av ltl Sundman blåser upp det här lite dramatiskt. Det 

gäller ju faktiskt bara två procent av den åländska marken. Anser fak-

tiskt ltl Sundman att man bör göra så här stor sak av det? 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det är naturligt att lagtingsledamöterna uppfattar det som 

om det här handlar om Natura 2000, men det handlar inte bara om det. 

Det handlar också om områden, enligt bilaga 1 och 2, i det så kallade ha-

bitatdirektivet och olika biotoper och t o m enstaka växter som är lis-

tade. Det handlar framförallt om deras rågrannar och deras grannar be-

träffande luftburna föroreningar eller att man rubbar vattenbalansen el-

ler något annat vis, t.ex. att man med en väg skär av en korridor som 

djur använder och det påverkar de här växterna.  

Det blir mycket mera yta än dessa två procent som är Natura 2000 

som absolut ingen ifrågasätter. Det är detta som jag vill påpeka. Man 

måste inse att konsekvenserna av den här framställningen till och med 

kan vara enorma. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Jag vill bara påpeka att ålänningarna ligger fortfa-

rande långt efter de andra EU-länderna vad gäller sådana här direktiv. 

Varför inte försöka göra den åländska mångfalden till en styrka? Se till 

våra styrkor och där också utveckla turismen och forskningsgrupper osv. 

Det finns en stor potential här. Jag tycker att ledamoten kunde försöka 

se det positiva i att utnyttja två procent av vår markyta och inte bara 

lyfta fram det negativa. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det är alltid en balansgång, vilket har nämnts här tidigare. 

Hållbar utveckling är ju att veta hur mycket man kan beskatta naturens 

resurser utan att kapitalet minskar. Men om man från början förbjuder 

beskattning, som till exempel EU har gjort när det gäller sjöfågel, så då 

finns det inte något val att göra annat än att avstå ifrån ekonomisk till-

växt, socialt välbefinnande, tillväxt för Åland befolkning och nya turist-

anläggningar osv. Det är detta som jag oroar mig för. Inte är jag någon 

fiende till naturen. Tvärtom, jag är genuint intresserad av åländsk natur, 

det hoppas jag att alla lagtingsledamöter mer eller mindre är. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Jag ber också ltl Sundman att besinna sig lite i sin kritik mot det här lag-

förslaget. Den här lagstiftningen kan ju inte på något sätt förhindra vare 

sig kortrutt eller skärgårdens utveckling. 

Däremot tycker jag också att vi har förpliktelser mot alla de markä-

gare som har upplåtit sina områden till Natura 2000-områden och ingår 

i det här nätverket. De markägare är stolta över att under en kort tid få 
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förvalta det som är mest unikt på Åland. Det är inte vilka områden som 

helst som har tagits med i det här nätverket. Alla områden kan inte hel-

ler få bli med i Natura 2000. Områdena har valts ut på vetenskapliga 

kriterier som EU har ställt upp. 

I lagtexten i § 24b har vi enbart tagit in det som har krävts för att im-

plementera EU-direktivet, varken mer eller mindre. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det är viktigt att säga att det här absolut inte är någon kritik 

mot landskapsregeringen. För landskapsregeringen agerar förhopp-

ningsvis bara brevlåda här. Bryssel kräver att det ska implementeras. 

Jag skulle vilja ha utrett att man verkligen gör minsta möjliga begräns-

ning. Våra myndigheter och vi i övrig lagstiftning har möjlighet att ytter-

ligare begränsa oss om vi vill. Men om vi implementerar ett direktiv så 

kan vi inte backa ur detta sedan.  

Läser man andra momentet, andra meningen; ”en ytterligare förut-

sättning för ett sådant beslut i det fall det finns en prioriterad naturtyp 

eller prioriterad art enligt bilaga 1, ” det gör att det här är mycket mera 

än Natura 2000. Det är alla dessa som är uppräknade i bilagorna, växt-

lokaler, enstaka växter och stora sammanhängande kärrområden osv. 

Utskottet måste få klart för sig vilka områden det här handlar om och 

vilken begränsad effekt det kan ha.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Det är med glädje vi kan dela PM:et för Natura 2000-områden som 

finns på Åland. Det som finns i de här bilagorna är ju precis det som gäl-

ler för varje åländskt område och är unikt för just det området, vare sig 

mer eller mindre. Har man till exempel i Eckerö fastställt att det är ett 

speciellt gräs som ska skyddas i ett rikkärr, så är det detta som ska gö-

ras, även rågrannar får lov att ta hänsyn till detta. 

Ltl Sundman nämnde i sitt anförande att det kommer brev från Brys-

sel och det har redan kommit. Vi i landskapsregeringen ska förklara hur 

långt vi har kommit med implementeringen av Natura 2000-

programmet. Vi får väl försöka vara så uppriktiga som möjligt och säga 

att vi har en liten bit kvar att gå. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det här med skalan när det gäller EU-direktiv är ofta ett 

problem för Åland. Det här direktivet är säkert helt okej för stora länder 

med jättemånga oexploaterade landområden. Men för Åland där man 

aldrig är längre än 5 kilometer från vatten, och däremellan finns det 

massor med värdefull natur, så är det alltid en utmaning. Varje hinder 

samverkar sedan till att mark och projekt blir mer eller mindre omöjliga 

att förverkliga eller att använda. Vi har en klar skalproblematik när det 

gäller det här. Vi måste kunna umgås med anläggningar och projekt 

nära skyddsvärda områden bara vi vidtar tillräckliga skyddsåtgärder och 

följer upp och ser till att det inte påverkar en viss skyddsvärd biotop el-

ler ett rikkärr eller någonting annat som är granne, men det är inte rik-
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tigt tillåtet enligt detta, vilket jag försöker säga. Att se småskaligt och 

försök vara innovativ och använda ny teknik som det står i miljölagstift-

ning, det är inte riktigt tillåtet, vilket jag tycker är synd. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Den här diskussionen utvecklas intressant. Det är verkligen 

omvända världen när majoritetspartierna ifrågasätter den lag som rege-

ringen har lagt, medan oppositionen stöder den lag som majoritetsparti-

erna har lagt. Jag förmodar att också ltl Sundmans parti har varit med i 

landskapsregeringen och tagit fram den här lagen. 

Det är också förvånande att ltl Sundman ber lagtinget att utreda kon-

sekvenserna av den här lagen. Det borde ju landskapsregeringen ha 

gjort. Varför har inte obunden samling sett till att det här var tillräckligt 

utrett innan det kom till lagtinget? Förväntas nu utskottet att göra land-

skapsregeringens arbete? 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Visst vill oppositionen få detta till att det här är kritik till 

landskapsregeringen, men det är det inte. Man har gjort ”ctlr-c, ctlr-v” 

från EU-direktivet, förhoppningsvis. Det är troligtvis inget som vi kan 

välja. När lagtinget behandlar det här vill jag ändå att man ska ha kon-

sekvenserna klara för sig. I utskottsbehandlingen kan man inte göra 

några större utredningar men man kan åtminstone granska ärendet 

mycket noggrant och det brukar utskotten göra. Om man kommer fram 

till att det här inte är bra så då kan man be landskapsregeringen att göra 

ytterligare saker. I regeringssamarbetet har jag också påpekat de här 

farhågorna. Men om det här är tvingande, att varje bokstav är tving-

ande, då har vi ingenting annat att göra än att ta konsekvenserna av det, 

lika som vi gjorde med miljölagstiftningen som vi en gång antog. Att 

anta den miljölagstiftningen var det största misstaget som jag har gjort 

här i Ålands lagting. Jag är beredd att erkänna det. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är ju förvånande att man inte har utrett det mer noggrant 

innan man har enas kring den här lagen. Jag vill en gång till understryka 

att lagtinget inte ska hålla på att utreda det utan det ska regeringen göra.  

Precis som tidigare talare är jag också övertygad om att det går att 

förena hänsyn till naturvärden med ett socialt välbefinnande.  

Att börja dra upp kortruttsplanerna i det här sammanhanget är ett 

sätt att försöka skrämmas från ltl Sundmans sida. Jag tycker att man ska 

vara mera ödmjuk inför de naturvärden som vi har att skydda. När vi 

gör en kortrutt ska vi också ta hänsyn till naturen. Jag är övertygad om 

att det kommer att gå att göra på ett bra sätt.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Där är vtm Viveka Eriksson och jag helt överens, det ska 

man göra. Jag försöker säga att det här sätter ytterligare begränsningar, 

tar bort alternativ, gör kanske projekt dyrare, kanske omöjliggör projekt 

och kanske ska omöjliggöra projekt för att det finns sådana naturvärden. 
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Men det kan också vara så att det inte finns sådana naturvärden men vi 

måste ändå skydda oss för att EU har ett så storskaligt tänkande i det 

här direktivet. Det är ett skal problem för Åland att ta det här direktivet 

som är anpassad efter stora länder. I stora länder kan man till och med 

välja var man ska anlägga en ny stad eller var man ska ha en ny turistby, 

det kan vi inte göra på Åland. Det är för hög upplösningen i de här be-

stämmelserna, tyvärr. Men vad är bättre än att mina farhågor kommer 

på skam, det är alltid det bästa. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! Trots att vi i utskottet får möjlighet att detaljstudera det här lag-

förslaget vill jag ändå säga några ord om detta förslag. Jag tycker att minister 

Carina Aaltonen gjorde en bra presentation och förklarade bra vad det här 

går ut på. 

Det är inte ett problem hos oss och i världen att vi skyddar naturen för 

mycket. Det är precis tvärtom, vi håller på att skövla vår jord och vår natur 

alltför mycket, på bekostnad av mycket annat. Vi tycker det är förfärligt när 

u-länderna skövlar regnskog och det borde inte få förekomma. När vi själva 

ska skydda några procent av vår mark så blir diskussioner. Jag är lite förvå-

nad. 

Vi i centergruppen har diskuterat det här. Farhågor förekommer angående 

hur mycket markägarna kan bli berörda och vad skyddsbehovet är. Vi har 

diskuterat det här och vi tycker att det här lagförslaget är bra. 

Ministern pratade om samförståndsvägen, det är också en väg som vi prio-

riterar och tycker att är bra.  

EU har ställt krav på hur vi ska göra och då gör vi så. Det är också ett fel 

spår som man diskuterar. Det är klart att vi ska implementera, vi är ju med i 

EU. Vi ska också fråga oss själva vad vi vill skydda. Vill vi skydda eller vill vi 

inte skydda? Det handlar om vår natur och inte bara för att EU vill det. Vi vill 

också se till att våra barn och barnbarn har naturliv i framtiden. 

Jag tycker att det här är ett bra förslag. Vi i utskottet kommer att titta mera 

på det i detalj. Det finns klart och tydligt skrivet här att om markägaren får en 

liden skada som inte är ringa så har man möjlighet till ersättning. Precis som 

man har när man bygger en väg så man också möjlighet att få ersättning för 

intrånget. När samhället exploaterar så får markägare i enlighet med den lag-

stiftningen möjlighet att få ersättning och så är det också här. Jag kan inte se 

något dramatiskt med det. Markägare kan bli illa berörda, i alla fall en del av 

dem.  

Fru talman! Jag vill uppmana landskapsregeringen, och jag kommer också 

att uppmana mig själv i utskottet, att fundera på om man kan sätta in mera 

markområden som landskapet äger i Natura 2000-områden eller i natur-

skyddsområden för övrigt? Vi vet ju att det finns områden som landskapet 

äger där landskapet själva har skövlat en gång i tiden. Jag tänker på Haga-

mossen i Saltvik som var en fantastisk naturupplevelse när jag var ung. Sedan 

dikade man ut. Jag har själv kämpat i 12 år för att få den återställd. Tyvärr 

har jag inte lyckats ännu, men det kommer att lyckas innan jag stiger ner från 



  

18 

det här podiet en dag, det lovar jag. Det skulle vara en fantastisk åtgärd som 

man skulle kunna göra och inte kosta mycket. Tack, fru talman. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Tack, fru talman! Det är glädjande att centerns gruppledare och ltl 

Karlsson och jag till mångt och mycket delar samma värderingar när det 

gäller att skydda den åländska naturen och miljön. 

Ltl Karlssons fråga om det finns möjlighet att gå in och skydda mar-

ker i landskapets ägor? Naturligtvis, flera områden som är naturskydds-

områden borde ingå också i Natura 2000-programmet; Rannöarna i 

Saltvik finns med på listan över de områden som borde infogas. De är 

notifierade i Bryssel men vi har inte förverkligat det här ännu. Det är 

något som vi kanske kan försöka förverkliga tillsammans ltl Karlsson 

och jag. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Är man också beredd att återställa skövlade landskapsjord-

egendomar så att de en dag kan ha samma status som ett Natura 2000-

område? 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Ja, det är ju en fråga där det säkert kommer ganska stora ekonomiska 

aspekter med i bilden. I första hand gäller det att försäkra oss om och 

garantera de områden som redan finns upptagna i förteckningen av 

dessa 87 områden. Jag är inte så säker på att Hagamossen finns med 

där. I sinom tid så hoppas jag att vi kan få ett sådant miljöarbete och en 

sådan miljöpolitik på Åland att vi också kan ha råd att återställa värde-

fulla marker. Men prioritet ett är att försöka förverkliga det här Natura 

2000-programmet. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Jag tolkar det som att om det inte är stora ekonomiska värden 

som går till spillo så är man beredd att återställa mossar och liknande 

områden och det tackar jag för. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

 Ltl Barbro Sundback 

Tack, fru talman! Inledningsvis vill jag säga att den konflikt, som ltl Danne 

Sundman tog upp, mellan exporterande och bevarande intressen inte är nå-

gon ny diskussion. 

Jag tror inte att man löser den problematiken genom att låta bli att fullfölja 

Natura 2000-programmet. Jag tror inte att man löser den konflikten genom 

att avstå från att skydda ännu mera skyddsvärda arter och biotoper. Nej, fru 

talman det krävs en annan sak, en sak som har varit trauma för det åländska 

samhället och det är planering. Det är genom planering som man löser olika 

markintressen som står i konflikt med varandra.  

Även om vi har habitatdirektivet och annat så kvarstår de här konflikterna 

mellan markägare. Inte är det de skyddsvärda områdena som förhindrar ut-

veckling utan det är nog markägarna som i olika konkreta situationer ofta har 

helt olika åsikter.  
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Hela skärgårdens framtid går om intet på grund av så splittrade markägar-

förhållanden och ovilja att planera. Den där frågan är betydligt större än de 

åtgärder som nämns här i Natura 2000.  

Däremot tycker jag att utskottet bra kan diskutera detta med planering. Är 

det inte dags nu att sätta igång? I planeringsarbetet ingår också skyddsåtgär-

derna. Det svår är exploaterande intressen och det är nog grannen som är det 

största hindret i det sammanhanget. 

Fru talman! För socialdemokrater är det här inte problematiskt. Vi stöder 

det här. Jag vill också ett ge stöd till ltl Runar Karlsson. Jag läste någonstans 

att Natura 2000-områden innebär också att man kan restaurera skyddsvärda 

naturtyper och annat. Dagens barn och unga, och även många äldre, upplever 

att vårt jordklot är hotat av överexploatering.  

Fru talman! Det här är nog en liten bit i ett arbete att skapa ett hållbart 

Åland. För att det verkligen ska lyckas så måste vi nog få till en landsomfat-

tande markplanering. Tack, fru talman. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Ltl Sundback har rätt i att det är många problem som kunde 

lösas med planering. Men man skulle också skapa nya problem och man 

skulle framförallt få klart för sig vilket problem det här kan skapa. Vid 

en sådan planering, t.ex. att en kommun skulle general planera hela sin 

kommun eller att alla kommuner skulle planeras på generalplanenivå, 

då skulle man se vilka konsekvenser sådana bestämmelser skulle få och 

vilka begränsningar det skulle innebära. Det skulle man se redan i pla-

neringsskedet. Men det kommer vi inte att se för vi har inte den här pla-

neringen och vi kommer inte att ha den heller under överskådlig fram-

tid. Därför ser vi inte konsekvenserna av det här. Har man inte jobbat 

med ett projekt där man måste ta sig an de här bestämmelserna så vet 

man inte vilken begränsning detta kan innebära och vilket storskaligt, 

trubbigt instrumentet det är. Det är säkert jättebra för Europa, men för 

det småskaliga Åland med sina 6 523 öar och skär och djupa havsvikar, 

som skär långt in i landskapet, så är det här inte lämpligt, tyvärr. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren 

Talman! Jag tyckte att det var en bra presentation av lagförslaget. Lagförsla-

get är en viktig helhet för miljöskyddet.  

Jag önskar att utskottet tittar på retroaktiviteten, dvs. så snart lagstiftning-

en träder ikraft gäller den då rakt av, även för anhängiga icke avgjorda ären-

den? Kan övergångsbestämmelser tydliggöra saken? Vår miljöskyddslag har 

inte helt tydliga och klara övergångsbestämmelser. 

Det finns ett alldeles färskt exempel i våra grannregioner som visar hur 

svårt det här kan vara. Det är Ojnareskogen på Gotland, som säkert alla har 

hört talats om. Där vill Nordkalk bryta kalk och en del av gotlänningarna är 

mycket oroliga för sina vattentäkter. Det finns bl.a. en vattentäkt som försör-

jer stora delar av norra öns vattenbehov. Balansgången blir tydlig och man 

känner igen sig. Har man följt med i debatten så konstaterar man att kalk-

brottet innebär 60 arbetstillfällen. Men allt från professorer i nationaleko-

nomi har uttalat sig om att det är kortsiktigt, man gör skador på naturen och 
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det kan ha effekter för turismen. Å andra sidan säger vissa politiker att man 

skövlar skog för att företag ska kunna tjäna några miljoner extra. Det är ju 

också att inte se näringslivets betydelse för välståndet.  

Det finns en tredje väg som jag upplever att vi i vår småskalighet ofta för-

söker ta hänsyn till. Det är samarbete mellan näringsliv och myndigheter. På 

lilla Åland har vi alla möjligheter att förbättra samarbetet. 

Det är lite häftigare att skydda pandor i någon annan världsdel eller bli 

upprörd över att man skövlar regnskog. Vi vill bevara havsörnar men när det 

kommer till den biologiska mångfalden speciellt när det gäller växter, or-

kidéer och gräs, så finns det inte en lika stark miljömedvetenhet. I klass med 

klimatförändringarna är skövlingen av den biologiska mångfalden en av 

mänsklighetens större utmaningar.  

Lycka till i utskottet att redogöra för frågorna så att lagtinget bli nöjt. Tack. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Tack, fru talman! Ltl Sjögren tog upp övergångsbestämmelserna dels i 

ett replikskifte med mig tidigare och nu också. Det här är någonting som 

vi inte har diskuterat genomgående. Om det inte finns i den här lagen så 

då blir det att avgöra det från fall till fall. Man skulle kunna tänka sig att 

utskottet lägger in önskade övergångsbestämmelser så att den gamla 

lagstiftningen gäller de ärenden som är under behandling. Att man tittar 

närmare på det här är något som vi välkomnar från regeringens sida. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! När det gäller lagstiftningen så är väl regeln att lagt kort ligger, 

det gäller nya verksamheter som man tar i beaktande. Men eftersom det 

inte är helt tydligt och klart när det gäller miljöskyddslagen så skulle det 

vara viktigt att titta specifikt på den här frågan. Det blir ett politiskt 

ställningstagande om man också vill se på lagstiftningen retroaktivt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Ltl Sjögren har ett bra påpekande om övergångsbestämmel-

serna. Det skulle vara intressant, även om man delvis fick höra det här i 

föregående replikrunda, att höra lagtingsledamotens åsikt om hur det 

borde vara. Ska detta gälla nu från och med att den här lagen träder i 

kraft eller ska det gälla också befintliga anläggningar och projekt som 

utökas eller nybyggnation av något som faller under de här bestämmel-

serna? 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Min personliga åsikt är att det här handlar om ett direktiv. Vi 

har inte implementerat det till fullo, det är detta som vi gör nu. Jag tyck-

er att det skulle vara helt rimligt att det gäller retroaktivt. Men det blir 

en sak som man måste penetrera vidare i utskottet. Det finns två sidor 

av det här myntet också när det gäller rättsprinciper. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Ska det handla om rättsprinciper så borde lagstiftning gälla 

från den dagen som lagen antas. Ska man ha negativ rättsverkan retro-
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aktivt i en lagstiftning så måste man verkligen ha torrt på fötterna. Jag 

hoppas att utskottet i så fall utreder detta om man avser att införa såd-

ana övergångsbestämmelser eller förtydliga bristen på övergångsbe-

stämmelser.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det är en intressant fråga. Sist och slutligen blir det helt och 

hållet en politisk bedömning. Vi har ju tillämpat retroaktivitet speciellt 

när det har gällt förmåner, t.ex. pensionärsstöd osv. Det blir en politisk 

bedömning. Utskottet får ta ställning till den frågan. Jag fogar mig efter 

utskottets betänkande tror jag.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Wille Valve  

Fru talman! Det är en mycket intressant debatt. När jag tittar på den före-

slagna lagändringen med gemenskapsrättsliga ögon så ser jag en text som 

egentligen ger ganska stor politisk handlingsfrihet om man kan regelboken. 

Formuleringarna särskilt i 24b § handlar om att en myndighet som avses i 

24a inte får bevilja tillstånd om projektet i betydlig utsträckning försämrar ett 

områdes naturvärden. Sedan finns det ännu ett undantag; utan hinder av 

1 mom. får ett tillstånd dock beviljas om det finns ett väsentligt allmänt in-

tresse. En ytterligare förutsättning för ett sådant beslut är att skälen är myck-

et viktiga till följd av gynnsamma verkningar på människans hälsa, på den 

allmänna säkerheten eller på miljön någon annanstans eller att det finns nå-

got annat tvingande skäl eller intresse och som kräver att tillståndet beviljas. 

Jag ser inte riktigt den röda lampan blinka här. Det här handlar om dessa 

80 områden. Det gäller inte andra områden, det gäller bara de områden som 

är inritade i Natura 2000. 

I princip välkomnar jag en granskning i utskottet, vilket ltl Sundman efter-

lyste. Jag vill också hovsamt anmärka att vi också gör den här saken lite 

större än vad den är. Tack.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag tackar för det anförandet. Det är ofta så när vi imple-

menterar gemenskapslagstiftning att man tar ut svängarna lite ytterli-

gare. Men vi ska hoppas att det inte är så i det här fallet utan att det är 

endast det som är tvingande. 

Sedan är det viktigt att utskottet verkligen bekantar sig med vilka om-

råden det här gäller och vilka enstaka växtlokaler som finns i bilagorna 

som landskapregeringen har skickat ner för fastställelse till Bryssel. Det 

handlar inte bara om Natura 2000-områden. Det gäller också andra 

skyddsvärda biotoper som har det här vädret som nämns i 2 mom., det 

är viktigt att påpeka det. Framförallt, vilka konsekvenser får det för dem 

som är rågrannar, påverkan av vattenbalansen och luftmiljön osv. Jag 

vill att utskottet bekantar sig med detta. 

Wille Valve, replik 

Jag kan inte annat än instämma i det principiella att det är bra att ut-

skottet tittar närmare på just den biten.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson 

Tack, fru talman! Jag ska försöka fatta mig kort. Jag tycker att ltl Sundman 

höll ett intressant anförande. Han lyfte fram viktiga aspekter, utan att på nå-

got sätt kritisera implementeringen av det här direktivet. Självklart är det vik-

tigt att vi ser till att markägare och entreprenörer inte drabbas hårdare än 

nödvändigt av ett sådant här förslag. Lyssnar man de facto på vad ltl Sund-

man sade så efterfrågade han en bedömning av de konsekvenser som det här 

förslaget leder till. Det kan väl inte vara för mycket begärt? 

Jag tycker att det har varit en lite tung debatt om ett viktigt område. Jag 

vill försöka svänga lite på debatten och fundera på vad vi kan göra med våra 

naturskyddsområden. Vilken potential finns det att använda naturskyddsom-

rådena till? Vi är ju alla eniga om att de ska finnas. 

Ålands Framtid motionerade i samma anda år 2011 om att bilda en åländsk 

nationalpark. Även socialdemokraterna har haft samma tankar tidigare. Vi 

hämtade inspiration från Kosterhavets nationalpark på västkusten i Sverige. 

Där har man bildat en park och ett paket där man samlar ihop naturskydds-

områden för att bl.a. främja småbåts- och kanotturism, dykning, hobbyfiske, 

fågelskådning och friluftsliv. Man marknadsför detta som ett paket för att 

hjälpa turistföretagare i skärgården och för att möjliggöra för svenska och in-

ternationella turister att komma och ta del av naturen och uppleva den på 

bästa sätt. Man har bl.a. snorkelleder som går under vattnet där man kan 

följa rep och läsa om olika växter och djur som finns på havsbottnen. Jag 

tycker att det är en ganska intressant tanke som man skulle kunna fundera 

på. Jag vädjar till landskapsregeringen att fundera på att verkligen skapa en 

nationalpark eller åtminstone utreda möjligheterna till det.  

Det har talats lite här i salen idag om olika procentuella andelar av Ålands 

landområde som består av naturskyddsområden och av Natura 2000-

områden. Det blir lite snett att jämföra i procentuella enheter i och med att vi 

ändå har så pass små naturskyddsområden. De områdena är skapade för att 

skydda en viss typ av växt, medan man i de större europeiska länderna har 

stora skyddsområden. Det blir lite snett att jämföra procenter. Det är nog vik-

tigare att titta på vilka skyddsområden vi har, varför vi har skapat våra 

skyddsområden och varför andra länder har skapat sina skyddsområden. Det 

är en mer relevant jämförelse. Tack.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det var ett intressant anförande av ltl Axel Jonsson. Jag stöder 

att man ser över naturreservaten och hur man kan bruka dem på ett 

bättre sätt. 

Det som har varit fokus under sommaren är ju allemansrätten. Kano-

tister kan i princip röra sig över hela Åland och där har vi en sak som är 

värd att värna om och också kan utveckla.  

Vi vet också vilket liv det blev med den här båtguiden som jag person-

ligen tycker är ett jättebra förslag. Men det blev liv om det också, så det 

är lite svårt. 

Åland har redan stora sammanhängande vattenområden som är na-

turreservat; Björkör, Märket och Signilskär. Vi är faktiska ganska duk-
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tiga på det. Men för den skull stöder jag att vi utvidgar och gör fler om-

råden.  

Ltl Axel Jonsson, replik 

Ltl Sjögren har helt rätt i att vi har många naturreservat. Det handlar om 

hur vi kan utnyttja dem på bästa sätt? Varför har vi till exempel inte nå-

gon nationalpark på Åland? Enligt Ålands Framtid har vi möjlighet att 

göra en nationalpark. Vi skulle gärna se att landskapsregeringen tittar 

på om vi kan skapa en åländsk nationalpark. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Ltl Jonsson tog upp nationalpark. Att utreda möjligheterna för en un-

dervattensnationalpark kommer vi att ha med i budgetarbetet för 2013. 

Vi måste komma ihåg att vi i vår åländska naturvårdslagstiftning inte 

har något begrepp som heter nationalpark. Vi har begreppen natur-

skyddsområden, natura minnen. Däremot krävs det ganska stora områ-

den för att kalla det för en nationalpark, ungefär 10 000 hektar ska vara 

sammanhängande. Jag ser fram emot att fortsätta arbetet med att se om 

det här är möjligt, dels att utveckla en undervattensnationalpark men 

också att föra in det här begreppet i vår åländska lagstiftning. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Det ser vi ifrån Ålands Framtids sida mycket positiv på. T.ex. i Björkör 

har man ett sammanhängande område på 6 500 ungefär. Då är man 

halvvägs upp till gränsen. Jag tror att möjligheterna finns. Vi har skär-

gård och det finns öar och mark. Självklart måste man ta hänsyn till 

markägarnas intressen.  

För in begreppet i lagstiftningen. Politik är konsten att göra det nöd-

vändiga möjligt. Vill vi ha en nationalpark så ska vi klara av att leverera 

en sådan också. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Fru talman! Det är nog knappast det svåraste att föra in begreppet i lag-

stiftningen. Det är nog svårare att få markägare och andra berörda att gå 

med på att upplåta sina marker och egendomar till naturskyddsända-

mål. Vi har hört diskussionen här idag att det inte heller är så enkelt 

med grannar som vill säga sitt när det gäller Natura 2000-områden. Där 

tror jag nog att vi har den största biten att jobba med. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Jag delar den synen. För den skull betyder det inte att arbetet blir 

mindre viktigt.  

Om man tittar på Kosterhavets nationalpark så finns det också stora 

ekonomiska vinster att hämta i turisthänseende. Det tror jag att markä-

gare kan vara intresserade av. Hur man ska lyckas i slutändan beror helt 

på hur man lägger ut projektet och vilken målsättning man har. Man ska 

vara lite mera visionär än vad vi har varit i debatten idag. Man måste 

titta på vilka möjligheter vi har med våra naturskyddsområden och hur 
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vi kan utnyttja dem på bästa sätt. Jag tror att det finns en stor potential i 

naturskyddsområdena. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 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 

3 Utsläppshandel fas III 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 22/2011-2012) 

Lagtinget beslutar på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. 

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

Diskussion.  

Vicelantrådet Roger Nordlund 

Fru talman! Landskapsregeringen föreslår att Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2009/29/EG om ändring av det s.k. utsläppshandelsdirektivet 

(2003/87/EG) genomförs i landskapet. 

Det här är en fortsättning på projektet att försöka minska växthusgaserna i 

vårt klimat. Det här är fas nummer tre som man vill förlänga. Fas nummer ett 

började år 2005 och pågick till 2007. Fas nummer två pågick till 2008 och 

fortsatte till 2012. Nu vill man ha en ny tredje fas som ska pågå från och med 

nästa år 2013 fram till 2020.  

Det här är ett område där vi har blankettlagstiftning. Det är energimark-

nadsverket i riket som har hand om den här verksamheten, eftersom det ska 

finnas en myndighet i landet, även om vi har egen behörighet på området. Vi 

har ett bra fungerande samarbete.  

Förändringen som det här förslaget innebär är att perioden förlängs, vi får 

en ny period som är sju år. Hittills har man kunnat få kvoterna tilldelade till 

sig. Nu blir ett auktionsförfarande istället. Den här frågan flyttas egentligen 

från nationell nivå till EU-nivå. 

Genom att ta den här blankettlagstiftningen så möjliggör vi för Åland och 

för åländska företag och projekt att vara med på likvärdiga villkor.  

Det här är i grunden ett sätt att förverkliga Kyotoavtalets målsättningar om 

en förbättrad miljö- och luftkvalitet.  

Man kan fråga sig på vilket sätt det här berör Åland i praktiken? I prakti-

ken är det två företag som berörs av den här lagstiftningen; Ålands Kraftverk 

och Mariehamns energi och möjligtvis kan också Mariehamns bioenergi be-

röras i framtiden. 

Ekonomiskt torde det inte vara någon större inverkan på de här nämnda 

företagen för det finns kvoter som man kan överföra mellan perioderna. Eko-

nomiskt borde det inte vara någon större fråga för oss här på Åland. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Talman! Det står i förlagets verkningar; ”landskapsregeringen förutsät-

ter att medel som betalats av aktörer i landskapet överförs från rikets 

till landskapets budget.”  

(Hörs dåligt, mikrofonen inte påslagen). 
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Såsom vi skriver och såsom systemet ska fungera så ska det 

överföras tillbaka hit eftersom det egentligen är vår behörighet som 

sköts av energimarknadsverket i Helsingfors. Det torde inte föreligga 

några problem där, inte till den del som det kommer att finnas pengar 

med i det här. Jag vet inte ännu i vilken storleksordning det är.  

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 

4 Geologisk lagring av koldioxid 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 24/2011-2012) 

Även här beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska re-

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

Diskussion. 

Minister Carina Aaltonen  

Fru talman! Det här är också ett lagförslag som syftar till att minska växthus-

gaserna. Direktivet om koldioxidlagring skulle ha varit genomfört på Åland 

senast 25 juni 2011, för mera än ett år sedan. Det är viktigt att lagtinget be-

handlar det här lagförslaget ganska skyndsamt så att den här blankettlagen 

kan träda ikraft så snabbt som möjligt. 

Orsaken till varför vi är sena och varför vi har fått påpekande från EU be-

ror på att vi har väntat in den finska lagstiftningen på det här området. Ge-

nom att anta den här blankettlagen tillåter vi inte geologisk lagring av koldi-

oxid i den åländska berggrunden. Det är inte heller lämpligt att det görs vare 

sig i Finland eller på Åland. Vi har inte heller de geologiska förutsättningarna 

för att göra det här. 

I hela världen måste man göra åtgärder för att växthusgaserna ska minska, 

även i Europa. Varje år ökar utsläppen mer och mer. Ett sätt har varit att ta 

fram en ny CCS-teknik som går ut på att trycka ned koldioxiden i gamla olje-

borrhål och underjordiska saltvattensjöar osv. I och med att den här recess-

ionen kom i EU så har teknikutvecklingen lite stannat av. Det är betydligt bil-

ligare att till exempel använda sig av utsläppsrätter, det lagförslag som pre-

senterades här tidigare, än att gå in för den här nya tekniken. Glädjande nog 

kan man se att Kina, som släpper ut mycket koldioxid, jobbar hårt med att 

föra ner koldioxid i marken. 

På Åland kommer det här att förbjudas. Däremot möjliggörs avskiljning 

och lagring av koldioxid. Om det är någon som skulle vilja uppföra en sådan 

anläggning på Åland så är det ÅMHM som ansvarar för tillstånd och tillsy-

nen. Eftersom vi inte har sådana anläggningar och sådan verksamhet som 

producerar så mycket koldioxid så är det mera ett teoretiskt resonemang som 

vi för här i lagförslaget.  

Jag hoppas på en snabb behandling i social- och miljöutskottet. Tack. 
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Ltl Torbjörn Eliasson 

Tack, fru talman! Teknisk utveckling är alltid väldigt intressant. När jag läste 

det här lagförslaget så blev jag intresserad av det, googlade lite och lärde mig 

faktiskt en hel del nytt. Jag vill bara säga några ord i anslutning till det här. 

När naturen sköter sig själv fungerar det ofta bra, allting är i god balans. I 

skolan fick vi lära oss att det var så enkelt med fotosyntesen. Solen strålar, 

energin lyser på bladen och växten tar upp vatten och så bildas ny biologisk 

massa. Så här snurrade det på ända tills människan klampade in och rubbade 

den balans som fanns och hade funnits så otroligt länge.  

Industrialiseringen, brytningen av kol och pumpning av olja och naturgas 

har successivt dramatiskt ökat koldioxidutsläppen mer och mer. Vi behöver 

vår industrialisering och vi behöver utveckling. Men självklart har vi nu insett 

att det måste börja ske på naturens egna villkor.  

Vi har fått försurning av haven, klimatförändringar och inte minst den 

skrämmande växthuseffekten. Glaciärer smälter och klimaten förändras. Vår 

kära jord mår inte bra. 

Därför är allt som kan hjälpa till att rena vår miljö bra. Det är inte bara bra, 

utan det är faktiskt i högsta grad nödvändigt för att människor ska kunna 

överleva. 

Som ministern sade så har den här lagen i praktiken ingen betydelse för 

oss. Det är inte någon stor sak rent praktiskt eftersom förutsättningarna för 

geologisk lagring av koldioxid inte finns i vår bergart. Men föremålet för den 

här lagen, dvs. långsiktig lagring av koldioxid, kan självklart ha stor betydelse 

för Åland och för hela världen, hur stor vet vi inte ännu.  

Att ett slutet kretslopp där det kol som tagits från berggrunden i form av 

olja, kol och gas återförs i form av koldioxid och lagras är inte människans 

uppfinning, den har funnits naturligt i miljontals år där koldioxid förvaras 

säkert och långsiktigt. Det här fick jag lära mig när jag var ute på Google. Det 

är intressant 

Omfattande forskning pågår sedan i Europa, USA, Kanada, Australien, Ja-

pan och Kina. Fungerande testprojekt finns bland annat i Norge och Kanada. 

Det är mycket intressant.  En lösning på problemet är CCS, carbone, capture 

and storage. 

Vetenskapligt har man hunnit långt. Parallellt med den tekniska utveckl-

ingen behövs lagstiftning och regleringar samt politiska ramar och ekono-

miska förutsättningar. Lagring av koldioxid är ingen enkel sak och inte billig 

heller, men den kan visa sig bli ett bra verktyg för att vi ska hinna ta fram ny 

ren teknik i stor skala. 

Fru talman! Geologisk lagring av koldioxid blir som sagt knappast aktuellt 

på Åland. Vårt gamla urberg är inte lämpligt. I Finland är sådan lagring i 

princip tillsvidare förbjuden. I botten för den här lagstiftningen ligger ett EU-

direktiv. Tidsfristen för implementering gick ut 25 juni 2011, vi är alltså lite 

sena. 

Finland har implementerat direktivet. Som landskapsregeringen framhål-

ler så finns det inga skäl att avvika från rikets lagstiftning. Centern anser att 

blankettlagstiftning i det här fallet är rätt tillvägagångssätt och stöder fram-

ställningen. 

Vi och världen behöver tid att utveckla alternativa energiformer. Här är 

Åland i högsta grad med - med våra cleantech-satsningar. 
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Avvecklingen av fossila bränslen tar tid. Hoppas att CCS och andra forsk-

ningsresultat ger oss respit på den utmätta tiden som redan känns alltför 

kort. Tack, fru talman! 

Ltl Åke Mattsson, replik  

Tack, fru talman! Det var ett bra anförande. Det här är en sådan lagstift-

ning och en sådan fråga som jag tror att vi alla är överens om här i salen 

att vi inte ska ha den här lagringen. Det var en intressant och lite filoso-

fisk inledning av anförandet och därför begärde jag replik. Vi är väl 

överens om att vi ska vara försiktiga, men jorden klarar sig väldigt bra 

utan våra ingrepp. Jorden klarar sig väldigt bra men det är för vår egen 

överlevnad som vi ska göra det här. Jorden kommer att bli kvar oavsett 

vad vi gör. Det är kanske en sådan tanke som man ska ha och jag är sä-

ker på att vi är helt överens om det. Jag utvidgar tankarna lite bara. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Det är vi helt överens om, ltl Mattsson. Jorden klarar 

sig alltid på ett eller annat sätt. Det är frågan om människan klarar sig 

eller inte. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Lagtinget ska anta en lag om geologisk lagring av koldioxid pga att 

så stipuleras genom ett direktiv och direktivet delvis reglerar sådant som fall-

ler inom landskapets behörighet. 

Det är/blir förbjudet att lagra koldioxid i berggrunden i Finland pga det var-

ken är ett säkert eller permanent alternativ, samma förhållanden råder på 

Åland. 

Att i detta fall använda blankettlagstiftning känns både behövligt och 

klokt.  Lagstiftningsområdet kräver specialkunskaper och lagstiftningen antas 

att ändra av olika skäl och behöver överensstämma med rikslagstiftningen. 

Om det i framtiden blir tekniskt möjligt att någon vill uppföra anläggning-

ar för avskiljande av koldioxid i landskapet är det rimligt och nödvändigt med 

en överenskommelseförordning. Belastningen på ÅMHM kommer knappast 

att minska. 

Vid första anblick kan det tyckas både besvärligt och onödigt med dylik 

lagstiftning för landskapets del men det är viktigt att komma ihåg att EU-

direktivet är ett framsteg för Europas miljö. 

Lagring av koldioxid är en kontroversiell metod, både dyr och ifrågasatt. 

Den gröna vägen framåt, som måste vara Ålands väg, är att göra sig fossil-

bränsleoberoende och att satsa på förnyelsebara energikällor. 

Behandlingen av lagen brådskar, tidsfristen har redan gått ut. Från libera-

lernas sida omfattar vi lagförslaget. 

Ltl Christian Beijar 

Fru talman! Socialdemokraterna stöder lagförslaget om geologisk lagring av 

koldioxid. Avskiljning och permanent geologisk lagring av koldioxid är ett 

sätt att minska mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären och därmed 

bekämpar riskerna med klimatförändring. 
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Fru talman! Jag har, i likhet med ltl Eliasson, googlat. Jag tänkte ungefär 

säga samma sak som ltl Eliasson så jag ska inte upprepa det som har sagts. 

Det öppnades faktiskt en ny underjordisk värld för mig. Det var väldigt in-

formativt att gå in och titta på vad de geologisk lagring av koldioxid egentlig-

en innebär.  

Som tidigare talare har sagt så är det inte aktuellt för Ålands del med tanke 

på vår bergart. Det är ändå en intressant framtid som man möter när man lä-

ser om de här frågorna. Frågan om geologisk lagring av koldioxid är viktig för 

framtiden, framtida utsläppsrättigheter och miljön. Det finns också en möj-

lighet att skapa ett slutet kretslopp i energiproduktionen där det som ur-

sprungligen utvunnits ur berggrunden i form av gas och olja, bildligt sagt, 

återgår till berggrunden. 

Vår miljö lämpar sig inte för det här. I framtiden kommer det ändå att ak-

tualiseras på olika sätt.  

Jag är övertygad om att social- och miljöutskottet ganska enkelt kan anta 

detta lagförslag. Vi kommer att behandla det i brådskande ordning. 

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är 

omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.  

Första behandling 

5 Samordning av finansförvaltningslagen och lagtingsordningen 

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 8/2011-2012) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 19/2011-2012) 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som in-

går i betänkandet. 

Diskussion. 

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Remissen om lagförslaget "Samordning av finansförvaltningslagen 

och lagtingsordningen" debatterades strax före lagtingets sommaruppehåll 

och lag- och kulturutskottet behandlande lagförslaget under försommaren. 

Syftet med lagen är att samordna och anpassa finansförvaltningslagen och 

den nya lagtingsordningens kapitel om landskapets finanser. 

Förslaget består av både ändringar i finansförvaltningslagen samt i lag-

tingsordningen. Meningen är att finansförvaltningslagen och hela lagtings-

ordningen ska träda i kraft den 1 januari 2013. 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget med en mindre ändring 

av 7 § i finansförvaltningslagen. Utskottet omfattar de föreslagna ändringarna 

förutom i fråga om 7 §. Enligt landskapsregeringens förslag kan ett anslag för 

täckande av ett underskott upptas i budgeten om landskapsbokslutet visar ett 

ackumulerat underskott vid finansårets utgång. Enligt vad utskottet fått er-

fara är avsikten inte att frångå principen om att budgeten ska vara i balans 

varför utskottet föreslår att ordet kan ska bytas till ordet ska. 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget med nämnda ändring i 7 

§. 
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Talman! Så långt ett enigt utskott. Det finns en reservation till betänkan-

det, gemensam för liberalerna och Ålands Framtid. Som en av reservanterna 

önskar jag även redogöra för den. 

Landskapsregeringen vill stryka 11 § i finansförvaltningslagen med moti-

veringen att paragrafen ersätts med 53 § i lagtingsordningen. 

11 § och dess detaljmotivering anger att målsättningar ska anges i budge-

ten. I varje kapitel ska ingå en motivering som bland annat kan innehålla 

målsättningar för verksamheten. Målsättningarna ska dels gälla för finanså-

ret och dels vara mer långsiktiga. Vidare anges att det i budgeten även ska 

ingå en allmän motivering som innehåller de politiska visionerna som ankny-

ter till finansåret. 

53 § i lagtingsordningen är mycket mera knapphändig. Den anger rätt och 

slätt att i landskapsbudgeten ingår de årliga inkomsterna och anslag för de 

årliga utgifterna. Vidare anges ändamålen för anslagen och övriga budget-

motiveringar. 

Reservanterna stöder och välkomnar en modernisering och utveckling av 

landskapets budgetering, men innan det är gjort minskar lagtingets och ålän-

ningarnas insyn och därmed demokratin. 

Vi anser att andra, tredje och fjärde momentet i finansförvaltningslagens 11 

§ bör kvarstå. 

Slutligen, talman, börjar man skönja ett inte speciellt smickrande mönster. 

I tilläggsbudgeten i våras aviserade landskapsregeringen att man avser att in-

rättade och indragande av enskilda tjänster eller arbetsavtalsförhållanden 

inte längre ska underställas lagtinget. Den nya regimen var föremål för en 

omröstning som oppositionen förlorade. Det var dock inte bara oppositionen 

som ställde sig frågande även fackföreningarna var mycket skeptiska. Ökad 

delaktighet och transparens måste vi sträva efter som politiker. 

Ltl Wille Valve  

Fru talman! Samordningen av finansförvaltningslagen och lagtingsordningen 

handlar dels om att undvika dubbleringar i lagstiftningen och dels om att ut-

veckla budgeteringen som ett instrument. Det ger landskapsregeringen den 

friheten. Jag stöder utskottets betänkande. 

 Jag kan inte undgå att förundra mig lite över att oppositionen vill ha både 

hängsle och bälte på 11 §. Om man tittar närmare på det som ska vara kvar så 

har jag till exempel svårt att föreställa mig formuleringen som oppositionen 

vill ha kvar: ” I budgeten ska även ingå en allmän motivering som innehåller 

de politiska visioner som anknyter till finansåret.” Jag har väldigt svårt att 

föreställa mig att någon politiker inte skulle presentera sina politiska visioner 

i samband med budgeten. Det ligger i sakens natur. ”Det kan bland annat in-

nehålla målsättningar för verksamheter.” Ja, man kan sätta in målsättning-

ar för verksamheter även fortsättningsvis. 

Jag och majoritetsblocket stöder utskottets betänkande. Tack. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Tack, fru talman! Om ltl Valve menar att regeringens målsättning är att 

ange sina målsättningar i budgeten, både långsiktiga och kortsiktiga, 

varför är det då ett problem att det står kvar i lagen att man ska göra 

det?  
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Wille Valve, replik 

Jag ser det inte som ett problem. Att målsättningarna ska finnas med 

finns upptaget i lagtingsordningens artikel 53, 1 mom. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Vår reservation gå ut på att det i lag ska finnas med kortsiktiga och lång-

siktiga motiveringar och målsättningar när man gör budgetarbete. Vi 

tycker att det är viktigt för att man ska förstå budgeten och dess syfte. 

Därför har vi föreslagit att man ska ha det kvar. Det är egentligen en 

ganska enkel och ofarlig grej. Vi från oppositionens sida har svårt att 

förstå varför man nu nödvändigtvis behöver ta bort det här, speciellt om 

vi dessutom är överens om att det här ska göras i fortsättningen och är 

nödvändigt? 

Wille Valve, replik 

Det får stå för ltl Jonsson. Såvitt jag har förstått så handlar det här om 

att ge landskapsregeringen en frihet för att reformera budgeteringsar-

betet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Men det är nog kanske ett litet konstigt sätt att se på saken. 

Man tycker att makt är rätt och man ska inte delge lagtinget fullödiga 

uppgifter. Majoritetspartierna har förstås en helt annan access och till-

gång till uppgifter. Det handlar också om att det kanske finns ålänningar 

som läser budgeten. I lagtingsordningen står det ingenting om allmänna 

motiveringar. Från oppositionens sida uppfattar vi detta som makt-

språk. 

Wille Valve, replik 

Jag har väldigt svårt att förena mig med oppositionens färgstarka språk 

om att makt är rätt och att vi ägnar oss att nedmontera demokratin i ar-

betet med att samordna finansförvaltningslagen och lagtingsordningen 

där vi stryker dubbleringar och dubbla formuleringar. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det är fullständigt uppenbart att man tycker att det är onödigt. 

Vi hade bra höranden, det var väldigt klargörande från landskapsrege-

ringens sida. Jag uppfattade heller inte som att det skulle ha varit någon 

stor sak att 2 mom., 3 mom. och 4 mom. faktiskt skulle ha stått kvar i 11 

§ tills landskapsregeringen har reformerat budgeten. 

Wille Valve, replik 

Jag delar ltl Sjögrens uppfattning om att vi hade bra höranden. Vi hade 

samförstånd i artikel 7 och hur vi skulle arbeta med den. Men här har vi 

en annan linje. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Katrin Sjögren 

Talman! Man kan inte låta bli att förundra sig över hur vissa partier tycker en 

sak när man är i opposition och en helt annan sak när man är i majoritet. Det 

var en liten bisak. 

Jag glömde tidigare att säga att vi för frågan till omröstning. 

Vtm Roger Jansson 

Fru talman! Igen måste jag berätta att jag är gammal redovisningsekonom. 

Jag förvånas lite över den här debatten, den är för mig närmast obegriplig. 

Det blir någon slags pseudodebatt om en liten detalj, om en liten formulering, 

helt i onödan. 

Det viktigaste när det gäller landskapets budget är att budgetsystemet mo-

derniseras så att vi får en ärlig, korrekt och rättvisande budgetering som se-

dan kan läsas mot boksluten och verksamhetsberättelserna. Det har vi inte 

idag. Vi har många gånger beklagat det från lagtingets sida att vi inte har det. 

Hela reformarbetet måste koncentrera sig på det. I regeringens handlings-

program finns angivet när man avser att få detta genomfört.  

De lagstiftningsprocesser vi har haft i handledning av den här planen för 

framtiden har tagit sikte på ett sådant mål. Vi har en relativt liten förvaltning 

och därför tar det längre tid, än vad vi politiker ofta vill, att få den här typen 

av nödvändiga reformer genomförda.  

Om ett bevarande av 11 § i finansförvaltningslagen skulle förbättra den 

processen så är det dags att komma fram med de motiveringarna nu. Jag kan 

inte se det. 

I 53 § i den nya lagtingsordningen anges väldigt tydligt de övergripande 

målsättningarna som vi ställer från lagtingets sida. Med gällande lagstiftning 

har jag varit med om att sittande landskapsregeringar har gjort förändringar i 

budgeten som vi här i lagtinget inte har tyckt om. Då har vi skrivit i finansut-

skottets betänkande hur vi vill ha det och till nästa år har det varit korrigerat i 

allmänhet. Så var det med bilaga 5 budgeten, förteckningen över befintliga 

tjänster. Sedan gjorde den förra landskapsregeringen en ganska stor föränd-

ring som heller inte stred mot lagstiftningen. Man tog bort beskrivningen 

över personalstaten under de olika enheterna. Flera här i lagtinget var upp-

rörda över detta, men det är fritt fram i lagtinget att i finansutskottets betän-

kande eller i samband med behandlingen av budgeten säga hur man vill ha 

det när det gäller den typen av detaljer.  

Förutom detta är den här reservationen lite motsägelsefull. Man skriver i 

andra stycket; ”detaljmotiveringen till 11 § i finansförvaltningslagen anger 

att målsättningen ska anges i budgeten. Närmare bestämmelser om budge-

tering har saknats vilket lett till en ostrukturerad tillämpning.” Och ändå vill 

man ha det formulerat ungefär på samma sätt som det har varit tidigare fast 

det har visat sig att inte fungera. Nej, när det gäller budgeten så finns den 

översiktliga målsättningen nu i lagtingsordningen. Den förändring som är på 

gång, som finns i regeringsprogrammet, är den viktiga. Det här är närmast 

tekniska förändringar som det inte finns orsak att blåsa till politisk strid om. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Tack, fru talman! Jag delar vtm Janssons syn att processen är det viktig-

aste. Jag tycker man ska skilja de här sakerna från varandra inlednings-

vis när vi nu främst diskuterar om 11 § ska finnas kvar eller inte.  
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Vtm Jansson frågade efter motiveringar till att ha kvar 11 § och han 

läste precis just upp dem: ”Närmare bestämmelser om budgetering har 

saknats vilket lett till en ostrukturerad tillämpning”. Vi från Ålands 

Framtids sida tycker att det är dumt att ta bort 11 § som faktiskt specifi-

cerar att alla ska ha särskilda målsättningar som gäller för finansåret 

och övergripande målsättningar som gäller i ett längre perspektiv. Den 

här specificeringen tar man nu bort. Då förstärker man den process som 

beskrivs; ”närmare bestämmelser om budgetering har saknats vilket 

lett till en ostrukturerad tillämpning”. Det är ju precis det som vi inte 

vill ha.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag vet inte om ltl Jonsson har läst 53 § lagtingsordningen. 

Där anges; ”ändamålen för anslaget och övriga budgetmotiveringar 

skall finnas med i budgeten”. Det enda som jag har funnit vara en brist 

när man tar bort 11 § idag är formuleringen; ”vara mera långsiktiga, 

övergripande målsättningar ”. 

Den landskapsregering som kommer hit med en budget som inte tit-

tar framåt ett antal år, som inte har en allmän motivering och som inte 

är uppställd med det som är det viktiga för lagtinget, den landskapsrege-

ringen tror jag blir väldigt kortlivad.  

Skulle vi behöva reglera allting som behöver stå i budgeten i lag så 

skulle vi behöva ha en väldigt detaljerad lag. 

Talmannen 

Tiden är ute!    

Ltl Axel Jonsson, replik 

Man hör ju på debatten att i sak är vi överens. Landskapsregeringen ska 

komma med sina långsiktiga motiveringar, såväl som kortsiktiga. Därför 

har vi från oppositionens sida svårt att förstå varför man inte skulle 

kunna skriva detta i lag. Varför måste man ta bort det här om man ändå 

tänker tillämpa det? Det känns märkligt. Om man tänker 20 år framåt, 

så finns det inte samma behov? Eller vad är orsaken till att det ska bort 

om man ändå tänker göra det? Det är ju ett förtydligande i lagen för hur 

den ska tillämpas. Det bidrar snarare än är till nackdel. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Trots att jag tycker att en sådan här debatt är helt onödig 

med tanke på den formulering vi har i 53 § i lagtingsordningen så vill jag 

ändå peka på vad som står i 11 § 4 mom. som ni föreslår att ska vara 

kvar. ”Närmare bestämmelser om innehållet i motiveringarna till bud-

geten utfärdas genom landskapsförordning.” Lagtinget ger fullmakt in 

blanco åt landskapsregeringen att göra precis hur de vill i en landskaps-

förordning, i ett vanligt landskapsregeringsbeslut. Vad är det för styr-

ning från lagtingets sida? Naturligtvis ingen alls! För mig är det viktiga 

vad vi skriver i lagtingsordningen när det gäller vad det står för övrigt i 

finansförvaltningslagen och vad vi sedan anger vid behandlingen av den 

årliga budgeten härifrån. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det är alldeles glasklart att vi tycker olika i den här frågan. Jag 

uppfattar att detta inte är någon stor fråga. Det handlar också om gene-

rositet gentemot oppositionen, vilket jag upplevde under utskottsbe-

handlingen att inte fanns. 

Det finns ett stort allmänt intresse för lagtingets budget, det visar inte 

minst hur media rapporterar. Det här handlar om att det skulle kunna 

ha stått kvar tills man har gjort reformeringen av budgeten helt färdig. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i de-

ras helhet.  

Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av 54 och 57 §§ lagtingsordningen 

för Åland för godkännande.  

Talmannen påminner om att lagen antas med kvalificerad majoritet enligt 64 § lag-

tingsordningen. Lagförslaget är godkänt.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om landskapets fi-

nansförvaltning paragraf för paragraf.  

Föreläggs 5 §. Godkänt. 

Föreläggs 6 §. Godkänt. 

Föreläggs 7 §. Godkänt. 

Föreläggs 10 §. Godkänt. 

Föreläggs 12 §. Godkänt. 

Föreläggs 20 §. Godkänt. 

Föreläggs 21 §. Godkänt. 

Föreläggs 24 §. Godkänt. 

Föreläggs 25 §. Godkänt. 

Föreläggs lagens ingress. Begärs ordet? 

Ltl Katrin Sjögren 

Talman! Jag föreslår att ingressen får den lydelse den har i reservationen.  

Ltl Axel Jonsson 

Talman! Jag ber att få understöda ltl Sjögrens förslag.  

Talmannen 

Under detaljbehandlingen har ltl Sjögren, understödd av ltl Jonsson, föreslagit att in-

gressen får den lydelse som framgår av reservationen. ”Att första stycket i ingressen i 

landskapslagen om landskapets finansförvaltning får följande lydelse: I enlighet med 

lagtingets beslut upphävs 4 § och 11 § 1 mom., 14 § 1 mom. och 15 § landskapslagen om 

landskapets finansförvaltning. Detta kallas ltl Sjögrens förslag.  Är redogörelsen riktig? 

Den är riktig. Omröstning kommer därför att verkställas.  

Den som röstar för utskottets förslag röstar ja, den som röstar för ltl Katrin Sjögrens 

ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. 

Jag ber ja-rösterna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-rösterna resa sig. 

Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottet förslag. 
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Föreläggs ikraftträdelsebestämmelsen. Godkänd. 

Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad. 

Föredras 

6 Främjande av turismen vid Jan-Karlsgården 

Landskapsregeringens svar 
Ltl Anders Erikssons skriftliga fråga (SF 9/2011-2012) 

Ärendet avförs. 

Remiss 

7 Ändring av lagen om åländsk hembygdsrätt 

Vtm Viveka Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 8/2011-2012) 

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

skott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens 

förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion.  

Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Liberalerna förelägger en åtgärdsmotion för lagtinget. Vi hoppas att 

det ska bli en mycket intressant diskussion kring det. Det är en väldigt viktig 

fråga. Det handlar till en viss del om nytänkande kontra konservativt tän-

kande. 

Det har funnits en politisk enighet i det parlamentariska betänkandet, som 

utarbetades under den förra mandatperioden, om att det finns ett problem i 

att man som studerande redan efter fem år förlorar sin hembygdsrätt. Det 

fanns det en politisk enighet om. Man tyckte att de ungdomar som studerar 

och som måste skriva sig på annan ort av olika orsaker inte skulle förlora sin 

hembygdsrätt redan efter fem år. 

Det här är egentligen en väldigt viktig princip. Ålänningar som far ut i 

världen för att förkovra sig tappar efter ganska några år sin hembygdsrätt, sitt 

medborgarskap, med rätten att kunna påverka det samhället som man fortfa-

rande ändå har en fot kvar i och som man många gånger också avser att åter-

vända till. Man har inte någon möjlighet att delta i val och man tappar så 

småningom även möjligheten att skaffa sig en tomt för en sommarstuga om 

det inte är på planerat område osv. Allt detta känner vi väl igen.  

Det har visat sig att det har uppstått situationer där personer som studerar, 

kanske och för att man har bostad eller behöver bankkonto så måste man 

skriva sig på annan ort. Då har man plötsligt fått en kallelse till inställelsetid 

till den finska militären. Det här är en situation som vi måste sätta stopp för, 

så kan vi inte ha det, vilket alla tycker när det gäller de studerande. 

Under den förra mandatperioden gjorde vi ett politiskt försök att hitta en 

lösning på det här. Vi inriktade oss först enbart på de studerande som grupp. 

Men det visade sig att vi behöver göra en ändring i lagen. Man kan inte bara 

gå in i och ändra i praxis. Det behövs en lagstiftningsåtgärd. Det visade sig 

även att det blev administrativt krångligt. Man behövde upprätta särskilda 

system. De studerande måste bevisa att de studerar. Hur skulle man bevisa 

det? Då blev det avgränsningsproblem. Vem är studerande? När räknas man 

till studerande? Är det när man studerar på heltid, jobbar deltid, när man 

studerar deltid, jobbar heltid osv? Vad händer när man praktiserar, hur räk-
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nas den tiden in i studierna? Om en student eller en lärling föder ett barn, 

vad händer då? Dessutom finns det en problematik i likabehandlingsprinci-

pen. Man kan förkovra sig på sätt som påminner om studier. 

Vi i liberalerna ställde oss dessutom frågan, eftersom den här problembil-

den fanns, varför inte förlänga tiden för behållandet av hembygdsrätten för 

alla som flyttar bort för att förkovra sig. Man kunde få några år till på sig att 

studera, jobba, praktisera eller jobba som lärling. Då skulle man ha en lite 

längre tid på sig för att kunna återvända hem. Det här är en väldigt viktig sig-

nal till unga personer. Vi vill gärna att ungdomar far ut i världen, bygger upp 

sin kompetens och kommer hem igen.   

Det här förslaget skulle ganska enkelt lösa den här problematiken med li-

kabehandling, det skulle lösa avgränsningsfrågorna kring olika studier och 

det behövs inte någon särskild administration.  

Vi kommer också att behöva bygga upp ett register så att den som förlorar 

sin hembygdsrätt får veta det innan man förlorar den, så att inte det första 

tecknet på att man har blivit av med sin hembygdsrätt är att militären knack-

ar på. Så kan det förstås inte vara. Det har pratats om det här registret. Det 

handlar om en administrativ åtgärd och framförallt en ekonomisk satsning på 

de administrativa åtgärderna.  

Liberalerna förde fram den här tanken i den förra regeringen. Vi diskute-

rade också med alla partier här i lagtinget. Vi fick möta väldigt mycket fråge-

tecken, man är rädd för det här. Det är lite svårt att förstå. Vari ligger faran 

mot självstyrelsen att studerande ungdomar får åtta år på sig att leva på an-

nan ort innan man tappar hembygdsrätten? Vi förstår inte den faran. Därför 

ska det bli väldigt intressant nu när alla andra partier berättar vari den faran 

ligger. 

Det har till och med sagts i debatten från centern att man inte kan ge detta 

till kreti och pleti och det tycker jag är ett synnerligen konstigt uttryckssätt. 

När det handlar om och ålänningar som har hembygdsrätt, är det kreti och 

pleti bara för att man skulle få tre år till på sig att behålla hembygdsrätten? 

Det är lite svårt att förstå, men vad som menas med det får centerns ordfö-

rande förklara.  

För vår del är åländska ungdomar, som har hembygdsrätt och får behålla 

hembygdsrätten, definitivt inte kreti och pleti. 

Man kan också notera att det har varit lite debatt om det här. Det finns en 

ganska stor folklig uppslutning kring att förlänga den här tiden.  

Jag hoppas verkligen att vi i den fortsatta debatten ska kunna hitta vägar 

fram till varandra mellan partierna och hitta en lösning för det här. Jag hop-

pas att man faktiskt har mognat i de andra partierna och är beredda att 

komma med på liberalernas linje. 

Jag vill igen ställa frågan; vad är det för rädsla som finns, vad är faran? Vi i 

liberalerna förstår inte det. Tack, talman. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag ska i ett anförande senare redogöra för moderaternas 

kända uppfattning i den här frågan.  

Jag studsade till i början av vtm Erikssons anförande när hon sade att 

man mister sin hembygdsrätt och sitt åländska medborgarskap. Det är 

så allvarligt när politiker uttrycker sig slarvigt om medborgarskap, att 

detta skulle vara någon form av medborgarskap. Det är det inte! Vi har 
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finskt medborgarskap, svenskt medborgarskap eller medborgarskap i 

något annat land. Sedan har vi en hembygdsrätt som är ett samlings-

namn på tre rättigheter i landskapet. Var slarvar man så här med ut-

tryckssättet? 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Detta med medborgarskap ska vicetalmannen läsa med väldigt 

mycket citattecken, för det var så som jag menade. Det används lite slar-

vigt i folkmun, att det är som en form av åländskt medborgarskap. Men 

det var inte detta som jag avsåg, det var med citattecken. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Jag tackar för den preciseringen. Det blev slående om man säger att 

man tar bort folks medborgarskap. Det är inte frågan om det. Det är tre 

rättigheter som är anpassade i historien för dem som lever och bor här 

ute på de här öarna. Det har ingenting med medborgarskap att göra. 

Sedan sade vicetalmannen att liberalernas förslag är att studerande 

skulle få åtta år och frågade varför vi inte kunde gå med på det. Vi har 

gemensamt i kommittén föreslagit att de studerande skulle få tio år. Vi 

vill ge de studerande två år längre än vad liberalerna vill. Kan vi kritise-

ras för det? Knappast! 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Om vicetalmannen hörde väldigt noga på mig, som jag förutsätter att 

han gjorde, så sade jag att vi ville utöka tiden för hembygdsrätten till att 

också gälla alla andra ålänningar. Därför det här kompromissförslaget 

att man då inte skulle sträcka det till tio år utan man skulle välja åtta år 

istället. Jag tror att liberalerna är helt beredda på att diskutera tio år 

också. Det var ett förslag till en kompromiss eftersom vi vill utvidga det 

till att gälla alla ålänningar och särskilt handlar det om unga personer.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Centergruppen har bestämt sig för att den liberala 

motionen ska behandlas i positiv anda. Jag tycker att det är synd att 

vicetalmannen väljer ett lite raljerande angreppssätt här i presentation-

en. Det bådar inte gott inför utskottsbehandlingen där jag ska få nöjet 

att delta.  

I centerns gruppanförande kommer jag att ta upp vår principiella 

hållning. Jag vill fråga vicetalmannen: Om vi skulle omfatta liberalernas 

förslag, kommer det här att betyda att vi går in för detta för evigt? Är det 

här enligt ”standstill-principen” eller vad är liberalernas analys av den 

här frågan? Gäller den här förändringen för evigt, visserligen så länge 

EU finns?  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! För att jag upprepar vad centerns ordförande har sagt i mass-

media så hoppas jag att det inte ska hindra centern från att välja en klok 

linje i själva frågan. Jag kunde inte hålla mig ifrån att ändå lyfta upp det. 

Jag tycker att det är så graverande när ett partis ordförande uttrycker sig 
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som så att de som eventuellt kunde få längre tid på sig att vara utanför 

landskapet kallas för kreti och pleti. Jag vänder mig emot det uttrycket. 

Det var detta som jag verkligen ville påstå. Jag hoppas ändå att centern, 

trots det, verkligen ska titta på saken och fundera en gång till.  

När det gäller för evigt, vi ser inte några problem med att man kan 

vara utanför Åland i åtta år, oberoende av vad man gör.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Jag skulle vilja rekommendera att vicetalmannen håller sig till sak och 

inte framför andrahandsuppgifter i parlamentet. Vi kan debattera olika 

påståenden privat om vicetalmannen så önskar. Det är själva sakfrågan 

som centern bryr sig om. Vad jag avsåg när vicetalmannen raljerande 

var att man beskyllde oss för att vara konservativa bara för att vi ifråga-

sätter liberalernas förslag. Varför skulle vi vara konservativa för att vi 

månar om att självstyrelsens grundvalar mår bra, särskilt när vi pratar 

om ett rättsbegrepp som faller tillbaka till lösningen för över 90 år sedan 

i Genève. Vicetalmannen får lite förklara varför man raljerade om att vi 

skulle vara stockkonservativa bara för att vi vill vara säkra på att de be-

slut som lagtinget tar faktiskt är hållbara. 

Jag får väl ta vicetalmannens tal om standstill som att ni inte har ana-

lyserat den frågeställningen.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Vi ser inte några problem med standstill. Vi tycker att det är 

rimligt att man kan bo utanför landskapet i åtta år, även i framtiden. 

Jag har inte anklagat någon för att vara stockkonservativ. Jag vill 

hävda att vi också måste kunna titta på beståndsdelarna i vår självstyrel-

segrund och fundera hur vi anpassar dem till nya tiders krav. Jag vill 

hävda att det finns ett nytänkande och titta med nya ögon i kontrast till 

ett konservativt tänkande. Jag har aldrig pratat om att någon är stock-

konservativ. 

Sedan vill jag nog understryka att liberalerna månar likaväl som cen-

tern om att självstyrelsen ska må bra. Det är just därför som vi vill att vi 

inom självstyrelsen, inom vårt system, också hela tiden ska ligga på vå-

gens framkant och se till att det som medborgarna frågar efter, inom 

rimliga gränser, ska vi kunna bjuda på. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Vtm Eriksson använde ordet konservativ som något slags 

skällsord i det här sammanhanget. Det är tydligen menat till oss som 

fortsätter att söka andra lösningar som den förra regeringen misslycka-

des med att hitta. Det tycker jag är ganska intressant. När man sitter i 

opposition så är det konservativt att föra fram ett förslag, men när man 

sitter i maktställning och hade majoritet att föra fram det då gör man 

det inte. Det är inte ett gott sätt att föra politik på om man även vill för-

söka hitta en lösning framåt.  

När det gäller själva anförandet så skulle det vara intressant att veta 

hur djupt man egentligen gick in och granskade de här avgränsnings-
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problemen. Var låg problemen? Hur kommer det sig att man kan av-

skilja vem som är studerande när det gäller studiestödssystemet? Hur 

kommer det sig att man kan avgränsa vem som är studerande när det 

gäller statistiken kring arbetslöshet? Man har bara inte grävt tillräckligt 

djupt, viljan fanns tydligen inte, tror jag. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Nu börjar det nog bli dags för regeringen att inte varje gång dra 

fram att ”ni misslyckades och ni misslyckades ”. Vi vill börja se att nuva-

rande regering lyckas och börjar presentera konkreta förslag. Vi ser med 

spänning fram mot konkretisering också av den här frågan.  

Faktum var att det här förslaget misslyckades därför att vi försökte få 

med partierna här i lagtinget. Minister Ehn var också inblandad i den 

diskussionen och ville inte ha den här ändringen. Eftersom bl.a. inte 

moderaternas ordförande såg den här möjligheten så kunde inte libera-

lerna få igenom det. Men vi är väldigt envisa, vi fortsätter föra den här 

frågan. 

Talmannen 

Tiden är ute!    

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Man kan fundera på hur långt den här envisheten sträcker 

sig. Sträcker den sig till en lösning eller försöker man hitta så många 

lösningar som möjligt? 

I min förra replik ställde jag frågan om avgränsningsproblematiken. 

Jag upprepar; på vilket sätt är det så svårt att avgränsa vem som är stu-

derande? I annan lagstiftning har vi gått in och avgränsat det. Kraften 

att faktiskt försöka fundera kring de här sakerna var inte tillräckligt 

stark under den förra perioden. 

De övriga problemen, som de studerande upplever, att man får ett 

brev hem från det militära när man har tappat hembygdsrätten, så det 

hade väl kunnat lösas under den förra perioden utan större problem. Att 

försöka skylla på varandra, det är inte vi som började den diskussionen 

vtm Eriksson. Det var vtm Eriksson som i sitt anförande förde fram att 

liberalerna hade haft idéer om hur det här skulle göras men inte fått 

stöd. Jag försökte visa på att det finns vägar att gå. Varför hoppar man 

inte på det tåget eller är det bara en väg som gäller? 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Om det är så lätt som utbildningsministern påstår att hitta de 

här avgränsningarna då ser jag fram emot att få en beskrivning och en 

konkretisering av det. Man kommer alltid att stöta på likabehandlings-

principen och man kommer att stöta på administrativa extra kostnader 

som det innebär att varenda studerande ska bevisa att de studerar. Om 

landskapsregeringen har hittat bra lösningar på den här frågan så väl-

komnar jag det. Men trots, förutom att de studerande får flera år på sig, 

så tycker också liberalerna att andra ungdomar ska kunna ha den här 

möjligheten. Vi vill att unga människor far ut i världen, förkovrar sig, 

bygger upp sin kompetens och sedan återvänder. Vi vill välkomna unga 

personer tillbaka.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack, fru talman! Jag tycker att vicetalmannen för ett bra resonemang. 

Mycket av det här kan man omfatta.  

Jag skulle gärna vilja ha några förtydliganden. Varför åtta år? Varför 

inte tio år? Hur har ni resonerat? 

Jag förstår inte vad komplicerade gränsdragningar för studerande be-

tyder? Jag skulle gärna vilja ett förtydligande. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Åtta år istället för tio år berodde på att vi ville utöka den här 

gruppen och inte bara rikta oss till studerande. Därför föreslog vi det här 

som en kompromiss. Det är lättare att godta att alla kan få åtta år. Inom 

åtta år har man alla möjligheter att genomgå sin utbildning, bli färdig, 

och till och med hinna göra annat innan man tappar hembygdsrätten. Vi 

har bedömt att åtta år är en rimlig tid. 

När det gäller komplicerade gränsdragningar så finns det väldigt 

många olika slags studerande. Studerande som jobbar delvis, jobbar 

ibland ganska mycket, studerar bara lite, studerar på distans och man 

kan vara moderskapsledig och då kan man inte kopplas till studiestöds-

systemet. Det finns massa frågeställningar som man måste analysera 

och då måste man göra alla de här avgränsningarna. Då blir det väldigt 

mycket administrativa krångligheter kring det. 

Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack så mycket, talman! Jag tänker ännu på pojkarna som flyttar till 

fastlandet och sedan blir inkallade till militärtjänst, man är ännu i fara 

ganska länge också efter åtta år. Om man förlänger sina studier till tio år 

och inte bara studerar utan kanske tar ett jobb emellan men ändå har 

kontakten tillbaka till Åland, så kan man ändå bli inkallad. Jag vet inte 

hur många år det är men det är långt in på 20 år som man ännu blir in-

kallad till armén.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är en intressant argumentation som ltl Kemetter för. Det 

visar ju på att socialdemokraterna gärna också skulle diskutera det här 

och också kunde sträcka sig till tio år för alla, att man kan få vara utan-

för landskapet i tio år innan man förlorar sin hembygdsrätt. Jag tro sä-

kert också att liberalerna kan diskutera det.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag vill inleda med en tillbakablick i ärendets behandling. Lagen om 

hembygdsrätt från 1953, åtminstone de senaste tio åren har jag tittat tillbaka 

på hur många initiativ i lagtinget som har lyfts i den här frågan. Det är 14 

stycken. Jag hade själv en motion för mer än sex år sedan där jag ville inklu-

dera de studerande i dem som anses vara bosatta på Åland.  
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Min partikollega Fredrik Karlström hade en enkel fråga i september i fjol i 

samband med valet. Man frågade efter hur många som kan anses vara utan-

för hembygdsrättsregistret, sådana som inte har hembygdsrätten men som 

borde ha det. Dåvarande kansliminister svarade på den enkla frågan att det 

fanns två personer. I sommar har vi haft en högskolepraktikant som har arbe-

tat med den här frågan. Vi tyckte från regeringens sida att det var väsentligt 

att veta det. Under sommaren har vi fått 297 nya ålänningar. Det var så 

många som stod utanför registret. De var mantalsskrivna på Åland men hade 

inte hembygdsrätt. Det var alltså betydligt fler än två personer, 295 flera än 

vad kansliministerns svarade på frågan i fjol.  

Vi har dokument från maj 2010 från lagberedningschefen, från juni 2011 

från rättschefen och självstyrelsepolitiska nämnden har hanterat den här frå-

gan. Jag har själv suttit med i självstyrelsepolitiska nämnden under den förra 

mandatperioden och där behandlade vi det ett flertal gånger. Det finns ett PM 

från förra mandatperioden som skrevs den 19 augusti. Sist men inte minst 

finns den parlamentariska kommitténs betänkande från april 2009. Där var 

man överens, märkväl alla partier var överens om att man skulle hitta en lös-

ning för studerande, att inkludera dem att tillhöra den åländska befolkning-

en.  

Tanken 1952 var att de studerande hörde till den åländska befolkningen. 

De studerande var inkluderade när lagen stiftades. Så har jag uppfattat att vi 

vill fortsätta. De studerande ska vara ålänningar och tillhöra den åländska be-

folkningen. Jag tycker att det är roligt att de studerande själva också anser 

det. För våra ungdomar är det här en viktig fråga. Det är inte bara vi i lag-

tinget som tycker det.  

År 1952 beskriver en del av Ålands konstitution vem som är ålänning och 

vem som inte är det. 

 Vi har alltså ett administrativt bekymmer när det gäller de studerande ef-

tersom man idag skriver sig utanför Åland och hembygdsrättsklockan börjar 

ticka ner. Hur ska vi komma fram till det här?  

Jag och den sittande regeringen har uppfattat att det man skrev 2009 i den 

parlamentariska kommitténs betänkande fortfarande är rättesnöret som vi 

ska följa. Vi ska söka en lösning för de studerande. 

Jag har upplevt att det inte finns någon majoritet för det som man säger i 

den här motionen. Jag säger att det är bra att man lyfter den här frågan. Jag 

ska försöka svara på hur vi gör i den här frågan och vad vi arbetar med. 

Målsättningen är att hitta en lösning för de studerande. Jag har tittat på 

vem som anses vara ”stadigvarande”. Man kan läsa i nuvarande lagen om 

hembygdsrätt från 1993 i 4 §: ”Den förlorar sin hembygdsrätt som under 

fem år varit stadigvarande bosatt utanför landskapet”.  Ungdomarna som 

är bosatta utanför landskapet fem år tappar hembygdsrätten. Men stadigva-

rande, kan man anses vara stadigvarande om man bor utanför Åland för stu-

dier? Ja, tyckte jag, visst kan man vara det. Man får ju en medborgarlön på 

ett sätt. Man åtnjuter skattemedel från Åland i form av studieförmån. Kan det 

finnas någonting där som man kan gå vidare med? Det gäller att definiera 

stadigvarande.   

Då tittar vi på 2 § i studiestödslagen: ”Med stadigvarande bosättningsort 

avses den ort där en studiesökande under minst 185 dagar varje år bor till 

följd av personlig och yrkesmässiga anknytning. Den som har personlig och 

yrkesmässig anknytning till två eller flera orter anses ha stadigvarande bo-
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sättning på den ort dit den denne regelbundet återvänder och anses ha 

störst personlig anknytning till. Den stadigvarande bosättningsorten änd-

ras inte för den som bor på annan ort huvudsakligen på grund av studier. 

Det här ser jag som en framkomlig väg. Vi ska definiera stadigvarande, det 

finns en definition på det redan i studiestödslagen. Det finns inte en definit-

ion i hembygdsrättslagen, men det ska vi göra. Vi kan redan börja tillämpa 

det. Man har gjort det i många andra landskapsregeringar före den här. Om 

man ändå avser att lagstifta på det här området så kan man börja tillämpa det 

på förhand. Man har tänkt att man ska göra det här. 

Jag har uppfattat att vi är överens om att hitta en framkomlig väg. Den här 

vägen har vi hittat. 

Det finns ett studiestödsregister på vem som får studiestöd. Det registret 

ligger också som grund för pension. Det här registret duger åt staten. Hem-

bygdsrätten har vi själva behörighet över, tycker vi inte att det registret skulle 

duga för oss också att använda för vilka vi anser vara stadigvarande enligt pa-

ragrafen i studiestödslagen  

Det finns en framkomlig väg om vi vill. Den här landskapsregeringen vill 

att vi ska gå vidare på den här inslagna vägen. Jag har uppfattat att vi har va-

rit överens om att hitta en lösning för de studerande.  

Nu avser vi att tillsätta en arbetsgrupp för genomförande av den parlamen-

tariska kommitténs betänkande. Vi behöver inte utreda den saken mera. Lag-

beredningen har fått i uppdrag att ta fram lagberedning i enlighet med de här 

tankarna för att lösa det för de studerande så att stadigvarande bosatt även 

innefattar studerande som lyfter studiestöd från landskapsregeringen.   

Ytterligare finns det problem inom hembygdsrättslagen. Vi behöver inrätta 

ett hembygdsrättsregister. Vi har inte det idag. Vi har det men inte i lagstift-

ningen. Kanske det också skulle förenkla administrationen att ha ett sådant 

register. Som jag sade tidigare fanns det mitt i allt i sommar 297 nya ålän-

ningar som hade fått hembygdsrätt. Då har vi en lagstiftning på det området. 

Det ska också finnas en möjlighet att få ett automatiskt besked om att 

hembygdsrätten upphör om det är någon som på något sätt har fallit utanför 

studiestödslagens tolkning av stadigvarande. Man får ett besked hem att man 

kommer att tappa sin hembygdsrätt efter ett halvt år och då har man också 

själv en möjlighet att säga ”stopp och belägg, jag har varit studerande”. Om 

man inte har lyft studieförmån har den enskilda också ett ansvar i det här 

sammanhanget att berätta det. Då ska vi naturligtvis vara så generösa att vi 

inkluderar de flesta som vi bara kan och inte exkludera någon från att vara 

ålänning om man så önskar. 

Jag sade inledningsvis att jag för över sex och halvt år sedan lämnade in en 

motion där jag avsåg att landskapsregering, med nuvarande talman Britt 

Lundberg, skulle hitta en lösning. Man hittade inte en lösning på över sex år. 

Vi har möjlighet att hitta lösningen på det här sättet. Jag hoppas att vi ska 

göra det och att vi kan göra det tillsammans. Jag hoppas att ni kan lita på att 

jag då var i opposition och nu har en möjlighet som minister att åtgärda det. 

Jag hoppas att ni ska känna att den här saken är i goda händer och att ni ska 

känna er trygga med att jag arbetar med den här frågan. Tack.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det låter bra om det kommer en lösning för de studerande. 
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Liberalernas motion går faktiskt ett steg vidare. Det finns ju också 

unga ålänningar i dagsläget som utbildar sig på hemmaplan t.ex. inom 

vårdyrket och sedan vill man gärna vidga sina vyer och jobba utomlands 

ett tag. Även den gruppen av unga människor skulle vara viktig att nå. 

Det är just en del i liberalernas tankegångar när det gäller hembygdsrät-

ten. 

Minister Gun-Mari Lindholm, replik 

Det är en ny fråga som har väckts om hur länge man ska ha hembygds-

rätten när man har flyttat utanför Åland. Enligt dagens hembygdsrätt 

från 1953, som bygger upp den åländska konstitutionen, så är det fem 

år. Jag har inte upplevt att någon, förutom liberalerna, har haft en vilja 

att ändra det. Däremot har vi haft en vilja att hitta en lösning för de stu-

derande och det försöker vi nu göra på det här sättet. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Så är det ju förstås. Majoriteten bestämmer. Liberalerna vill 

visa på ett generösare system och ett välkomnande system. Vi vet också 

att vi är i behov av arbetskraft och inflyttning. Det här skulle vara en all-

deles tydlig och glasklar signal till de unga ålänningar, som inte bara är 

studerande utan även till dem som prövar sina yrkesvingar på andra 

platser runt om i världen, att de är hjärtligt och varmt välkomna hem 

igen. 

Minister Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag funderade när jag läste motionen från liberalerna vad syfte 

och målsättningen egentligen var eftersom man vet att det inte finns nå-

gon framkomlig väg. Men det är bra, jag vill se det positivt att man lyfter 

den här frågan. Under sommaren har vi också jobbat väldigt intensivt 

med den här frågan. 

När det gäller dem som är födda och uppvuxna på Åland och som har 

haft hembygdsrätt så är de naturligtvis välkomna. Alla är välkomna att 

flytta till Åland. De som tidigare har haft hembygdsrätt kommer att få 

den tillbaka relativt snabbt när man flyttar. Det är bara att komma in 

med en ansökan. Jag skulle gärna vilja, om vi hade möjlighet, att ansö-

kan också skulle vara kostnadsfri. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag har fortfarande inte fått något svar. Jag förstår fortfarande 

inte rädslan för att utvidga hembygdsrätten med tre år för att på andra 

sätt förkovra sig utanför landskapet. Unga människor far utomlands för 

att praktisera, jobba och på olika sätt förkovrar sig. Varför skulle man ha 

en så stor rädsla för att utvidga den här möjligheten? Det har jag inte 

fått något svar på.  

När det gäller de studerande så är det endast de som lyfter studiestö-

det som skulle vara berättigade till att få en längre tid. Då blir det väldigt 

intressant, för alla de som inte lyfter studiestöd faller då utanför mi-

nister Lindholms system. Eller hur ska man avgränsa det här när det 

gäller olika studenter? 
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Minister Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det finns absolut ingen rädsla. Men det finns ingen vilja att 

ändra på konstitutionen. 

Ung som gammal är välkomna att flytta tillbaka när som helst till 

Åland om det är så att man har bott utanför Åland i fem år. Oavsett hur 

gammal eller ung man var när man flyttade så får man hembygdsrätten 

tillbaka omedelbart. 

Det finns ingen diskriminering om man inom samma grupp erhåller 

samma förmåner och det är avsikten med vårt förslag. Om man inte 

omedelbart eller automatiskt får den här möjligheten så har man också, 

i sann liberal anda, den möjligheten att man själv skriver ett brev. Man 

skriver att man har fått ett besked att man kommer att tappa sin hem-

bygdsrätt om 1/2 år och att man vill upplysa landskapsregeringen om att 

man faktiskt har idkat studier men man har inte lyft studieförmåner 

från Åland. Givetvis ska man då också falla inom för samma grupp stu-

derande. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det var klara besked från ministern. Jag tackar för det. Man 

har ingen vilja att försöka hitta lösningar för unga personer som far ut i 

världen och som vi gärna vill att ska komma tillbaka, att vi skickar en 

signal till dem att det ska vara möjligt att stanna borta några flera år in-

nan man förlorar sin hembygdsrätt. Den viljan finns inte hos ministern, 

det framgår alldeles tydligt.  

Jag tror fortsättningsvis att det kommer att bli vissa problem att hitta 

de här avgränsningarna mellan olika studiegrupper om man bara ser till 

studiestödet.  

Sedan sade ministern också att vi kan vara trygga, att det här arbetet 

är i trygga händer. Det kommer vi att vara sedan när vi i lagtinget ser 

detta konkretiserat. Vi hoppas att det ska gå fort. Som ministern beskri-

ver det så verkar det ju väldigt enkelt. 

Minister Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det måste vara någon missuppfattning från liberalernas parti-

ordförandes sida. Vi vill ge ytterligare två år längre för både ung och 

gammal, men särskilt för dem som studerar, att bo utanför Åland. Man 

bor fem år, man tappar inte sin hembygdsrätt medan man studerar. 

Man kanske t.o.m. studerar sex år, sedan börjar hembygdsrättsklockan 

ticka och så har man fem år på sig igen. Så det blir ännu längre än det 

som liberalerna föreslår i sin åtgärdsmotion. 

Jag tycker nog att vi ska försöka förenas i den här tanken i stället för 

att blint stirra oss på den här motionen som inte kommer att få en majo-

ritet bakom sig. Vi har varit eniga och jag hoppas att vi ska vara det fort-

sättningsvis för att hitta en lösning för de studerande. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Harry Jansson 

Fru talman! Ärade kollegor, centergruppen välkomnar förstås kansliminister 

Lindholms klarläggande av hur landskapsregeringen avser att hantera den 
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här problematiken, som även centern i första hand anser att är inriktad på de 

som studerar utanför Åland och därmed har skrivit sig i annat land.  

Som jag sade i de inledande replikskiftena så välkomnar centergruppen 

motionen som sådan. Vi är för vår del beredda att även i utskottsbehandling-

en säga att detta är en motion som bör behandlas. För vi bör tillsammans 

klarlägga de ännu oklara frågeställningarna om hur och om de åländska stu-

derandena påverkas på ett sätt idag som kräver förändringar. 

När det gäller liberalernas motion så har kansliministern formulerat våra 

mycket liknande slutsatser. Även centergruppen har konstaterat att studie-

stödslagstiftningen talar om att den som är studerande och huvudsakligen 

borta för studier räknas fortfarande som ålänning på alla sätt, klockan har 

inte börjat ticka. Vi välkomnar det. En spontan reaktion när vi hörde kansli-

ministern nyligen från denna talarstol är att med tanke på kravet på likabe-

handling till alla delar, enligt dagens juridiska system, så bör nog alla former 

av särbehandling av studeranden och personer i liknande situation finnas re-

glerat i lagstiftningen. Det är uttryckligen med tanke på jämställdhet, lik-

ställdhetskravet inför i lag. Vi får se vilka slutsatser lagberedningen kommer 

fram till. 

Före jag hörde kansliministern hade jag nog personligen tänkt att det 

skulle krävas en ny parlamentarisk kommitté för att komma vidare i den här 

frågan, att i lugn och ro, inom ramen för en kommitté klarlägga alla fråge-

ställningar. I och med att kansliministern skred till verket med en lagbered-

ningsgrupp så får vi nöja oss med detta i det här skedet. 

Vad som förvånar mig lite, när vi från centerns sida bekantade oss med det 

här ärendet, är att hembygdsrättslagstiftningen har tillkommit som en vanlig 

lag. Det skulle vara intressant att veta för dem som har minnesbild av detta, 

hur man har behandlat denna del av vår konstitution på ett sätt som för mig 

är lite förvånande, att man inte har krävt kvalificerad majoritet vid hem-

bygdsrättslagens tillkomst. Det är ett rättsbegrepp som vtm Jansson var inne 

på, det är inget medborgarskap men det är rättsbegrepp som samlar in ålän-

ningarnas särrättigheter. Om vi tänker på att det här rättsbegreppet har en 

återverkan, en mängd lagar, varav två är på grundlagsnivå så anser nog jag 

personligen att detta lagting bör hantera den typen av frågeställningar med 

kvalificerad majoritet. 

Det är ju tragiskt om det är som liberalerna påstår att de åländska ungdo-

marna inte känner sig välkomna tillbaka till Åland för att de går miste om sin 

hembygdsrätt efter fem år. Det om något bör sporra oss alla att göra det som 

kansliministern säger, att titta på de studerandes situation och hur vi kan 

möta den.  

Vi måste först av allt få ett system som är modernt, att den som är på väg 

att förlora sin hembygdsrätts faktiskt får en varning, ett meddelande, från 

kanslihuset att nu är man på väg att förlora hembygdsrätten. Det är ju lite 

sorgligt att samtidigt som vi pratar om digital agenda och en modern förvalt-

ning som för hela vårt örike så har vi ett hembygdsrättsregister som faktiskt 

är sämre än bilbesiktningen när det gäller att meddela folk att nu det krävs 

det en åtgärd från din sida personligen för att du inte ska drabbas av någon 

form av påföljd. Jag hoppas att kansliministern verkligen påskyndar den de-

len. Det bör ju inte vara svårt att bygga in ett system som faktiskt fungerar i 

dessa tider. 
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Till sist, det liberala förslaget om att alla som lämnar Åland och som har 

hembygdsrätt ska sitta på den i åtta år. Med tanke på den mobilitet som både 

nya och gamla ålänningar uppvisar i dessa tider så talar vi om åtskilliga tu-

sentals människor som snabbt skulle bli föremål för den nya kategorin av 

ålänningar i förskingringen. Man kan fråga sig hur vi skulle mäkta att klara 

upp det på ett rimligt sätt och hålla koll på det med tanke på att vi har svårt 

med dagens någorlunda avgränsade sfär av individer.  

Jag hoppas att utskottsbehandlingen kommer igång. Vi vet att vi har be-

gränsade utskottsresurser, av naturliga skäl. En gång för alla borde vi komma 

till skott med att hitta en samstämmighet för hur den här typen av frågeställ-

ningar ska hanteras. Jag tycker att det är direkt olyckligt om lagtinget i en så-

dan här grundläggande fråga skulle börja rösta om hur vi ska hantera ålän-

ningarna för att de under en viss tid av sitt leverne vistas på annan ort. Tack, 

fru talman!  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag delar ltl Harry Janssons syn till många delar. Vi har också 

diskuterat hur märkligt det blev att den här lagen inte ska tas och ändras 

med kvalificerad majoritet. Det är mycket märkligt, det ju ändå själva 

grunden till mycket annat. 

Ledamoten tar upp detta med likabehandling och det är väldigt vik-

tigt, vilket vi också har försökt påpeka. Man måste titta väldigt noga på 

likabehandling och även när det finns olika studiegrupper. Att bara ta 

studiestödet rakt av tror jag kan vara problematiskt. 

Nu fick jag ett svar, det tackar jag för. Jag ställde frågan vilken faran 

var att utvidga för alla till åtta år. Då sade ltl Harry Jansson att det kan 

bli problem att hantera en så stor grupp. Det är ett argument som jag tar 

till mig och kan fundera lite vidare på. Jag tror inte det är något problem 

men det är i alla fall en förklaring varför man vänder sig emot det här. 

Talmannen 

Tiden är ute!    

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Det är bra om jag kunde ge ett indirekt svar åt vice-

talman vad gäller de problem som vi anser att det liberala förslaget för-

anleder. Om vi uppehåller oss till vicetalmannens frågeställning så hål-

ler jag med om det som har sagts från majoritetsblockets sida. Det finns 

ingen rädsla, men vi anser att grundbultarna i vårt system ska hanteras 

varsamt. Det är bl.a. därför som jag personligen i utskottsbehandlingen 

skulle välkomna att få höra lite sakkunniga runt den här problematiken. 

Hur man ser på att gå ifrån det som är en av grundpelarna? Femårstan-

ken från början har vi har haft med oss 90 år tillbaka i tiden. Hela EU-

lösningen grundar sig på att vi har hembygdsrätten enligt ett visst sy-

stem. Standstill principen som jag inte fick svar på, är det faktiskt för 

evigt, att vi inte skulle kunna backa om vi skulle märka att det här blir 

ohanterligt? 

Talmannen 

Tiden är ute!    
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Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Givetvis ska våra grundbultar hanteras varsamt. Vi ser inte att 

en förlängning av tiden som man kan vistas på annan ort skulle vara att 

hantera ovarsamt med grundbultarna. Vi ser att också att självstyrelsen 

måste möta nya moderna tiders krav. Det är därför som vi prövar den 

här ändringen, vi kan inte se någon fara i den. Människor som har 

åländsk hembygdsrätt och får vara borta lite längre kan vi inte se att är 

ovarsamt. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Personligen tycker jag att det är ett större problem att 

vi har en hembygdsrätt som exkluderar alla som inte har finskt medbor-

garskap. Det är ett mycket större demokratiproblem. Det är detta som vi 

borde fokusera intresse på. Vi har ett system som utesluter nya ålän-

ningar. Med tanke på de många rättigheter som det här rättsbegreppet 

kännetecknas av så var det faktiskt från början tänkt att vara för dem på 

Åland bofasta personerna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Liberalernas åtgärdsmotion handlar mycket om att samhället 

sänder ut signaler till dem som testar sina vingar på andra håll. Som ltl 

Harry Jansson själv tar upp så är mobiliteten en helt annan än när man 

skrev lagstiftningen på 50-talet. Vi från liberalerna skulle verkligen 

önska, nu när vi har kommit förbi alla ömma tår, att vi har en konstruk-

tiv diskussion, precis det som ltl Harry Jansson eftersträvar. Och att 

man kan ta till sig den här infallsvinkeln som liberalerna också påpekar 

nu, att det finns unga människor som kanske utbildar sig på Åland och 

sedan far och jobbar ett tag och att de också ska få del av signalerna att 

de är välkomna hem. Jag tror inte att de känner sig ovälkomna, men det 

skulle vara en tydlig signal att man vill att de ska komma hem igen.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Då tror jag personligen att det bästa sättet att markera 

att de är välkomna är att vi har ett hembygdsrättsregister som meddelar 

alla studerande som är på väg att förlora sin hembygdsrätt, och även 

andra om vi utvecklar systemet ännu mer, att de bör skrida till handling. 

Jag tror inte att en person som är född på Åland och vuxit upp här med 

åländsk identitet ser att vi skulle vara fientligt inställda till den personen 

för att man har tappat sin hembygdsrätt, särskilt om vi kan vara tydliga 

med att det är smidigt att få hembygdsrätten tillbaka. Vi har haft fall där 

det har tagit högst två månader att få hembygdsrätten tillbaka. Det be-

tyder verkligen att man vill välkomna dem som har varit i förskingring-

en att komma tillbaka så fort som möjlig.  

Hittills har liberalerna inte lyckats övertyga oss om att det här är en 

nödvändig reform. 
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Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Nej, men vi får fortsätta att argumentera för vår sak, så funge-

rar ju systemet. Från liberalernas sida välkomnar vi också att man får ett 

modernt register. 

När det gäller det finska medborgarskapet som är kopplad till hem-

bygdsrätten så har vi inte makt att själva besluta över det. Det ska land-

skapsregeringen fortsätta att jobba med. Men för den skull så behöver vi 

också fundera vad vi själva kan göra om för att reformera och förbättra 

systemet. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Jag tackar ltl Sjögren för det produktiva sättet att debattera. Den här ty-

pen av resonemang skulle jag gärna se att utskottet ägnar sig åt och hur 

man tillsammans löser dagens problem. 

Med tanke på att ltl Sjögren och jag båda sitter i lag- om kulturutskot-

tet så kommer jag att begära att utskottet begär in ett utlåtande från 

självstyrelsepolitiska nämnden i den här frågan. Det är med tanke på att 

det skulle vara välkommet att vi fick ett större samlat grepp om hur 

hembygdsrätten ska hanteras. Det vore märkligt om inte nämnden, som 

ska representera ålänningarna och hela parlamentet i de författningsen-

liga frågorna, skulle kunna hitta en samsyn om hur hembygdsrätten ska 

hanteras på lång sikt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag tycker ändå att centern visar ett öppet sinnelag i den 

här frågan. Tidigare uttalanden om konservatism ska inte läggas centern 

till last i denna fråga, med tanke på det som ltl Jansson här anförde. Sist 

och slutligen menar jag och liberalerna att den här frågan handlar om 

att vi vill göra Åland till ett öppet och välkomnande samhälle, inte minst 

med tanke på siffrorna, presenterade av ÅSUB, där försörjningskvoten 

kommer att öka dramatiskt för den arbetsföra befolkningen i framtiden. 

Vi ser det här som en del i det arbetet som måste göras för att lindra den 

här utvecklingen. Vi behöver inflyttning. Vi vill så gärna att våra ung-

domar ska komma tillbaka på ett sätt som de själva uppfattar som at-

traktivt. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Det var lämpliga avslutningsord på min taltur. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Ltl Jansson lyfte upp tanken på en ny kommitté. Jag är glad att han 

snabbt avfärdade det. Vi har haft en kommitté som har jobbat väldigt 

länge och gjort en djupanalys av det här. Vi har också tagit ställning till 

det i samband med regeringsförhandlingarna och fått med det i rege-

ringsprogrammet att vi jobbar enligt den parlamentariska kommitténs 

betänkande. Det är bra att ledamoten avfärdande det.  
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Jag vill däremot lyfta upp frågan om att hantera flera personer i ett 

register. Det fanns en viss oro i anförandet ifall man får flera att hantera 

och hur man ska klara av det. Jag upplever att vi har de digitala verkty-

gen. Jag tycker att vi ska ha förtroende för ministerns tankar. Det är bra 

att vi nu får fram ett hembygdsrättsregister som också ledamoten 

nämnde. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tanken på en parlamentarisk kommitté skulle i så fall inte enbart ha 

handlat om hembygdsrätten, utan naturligtvis om hela paketet från den 

kommitté som Gun Carlson ledde för flera år sedan. Det finns en helhet 

här. Det skulle vara till fördel med tanke på att tiden har gått. Vi har ju 

helt nya frågeställningar i många av de ärenden som den tidigare kom-

mittén behandlade. Helheten skulle nog tjäna på att ha en ny parlamen-

tarisk kommitté. Det är inte för att dra det i långbänk, utan för att jag 

värnar om att vi ska ha största möjliga enighet i den här typen av fråge-

ställningar. De parlamentariska kommittéerna har ju tjänat som en bro-

byggare i alla sammanhang. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Roger Jansson 

Fru talman! Jag har funderat på varför den här motionen läggs när det gäller 

en av de grundläggande hörnstenarna för vårt självstyrelsesystem. Jag har 

kommit till tre möjliga förklaringar. Kollegerna i liberalerna får gärna kom-

mentera detta. 

För att utveckla självstyrelsen och för att kunna kämpa vidare med utveckl-

ingen, som princip alltid är i motvind, så fordras det en väldig styrka, en väl-

dig tålmodighet och en väldig ork. När den orken tar slut så talar man om 

självständighet, återförening med Sverige eller någonting annat. Men 90 pro-

cent av det här parlamentet orkar ännu kämpa och har därför inte börjat tala 

om alternativen. 

Liberalerna föreslår nu att tiden för när man förlorar hembygdsrätten ska 

höjas från fem till åtta år. Är det också ett tecken på att man inte orkar hitta 

lösningar i det här fallet? 

Förra lantrådet, Viveka Eriksson, talade också med oss om alternativet på 

åtta år. Vårt svar var att landskapsregeringen först måste visa att man vänder 

på alla stenar för att genomföra kommitténs förslag om att låta åländska stu-

deranden med hembygdsrätt, att tiden när man förlorar hembygdsrätten bör-

jar löpa först efter fem års studier borta. Vi fick inte sådana svar från den 

förra landskapsregeringen att vi var beredda att gå in för något annat reso-

nemang än det som kommittén hade fört. Vi hade naturligtvis själva gjort ett 

ordentligt grundarbete, studerat frågan noga och såg att det fanns möjlighet-

er att genomföra detta, ett av kommitténs 24 förslag. Det kan också vara ett 

skäl till att man lägger den här motionen, att man helt enkelt inte orkar vända 

de här stenarna fullt ut. 

En stor del av oss stadspolitiker var på ett seminarium på Havsvidden 

förra veckan. Det var en mycket duktig Umeåbo som föreläste. Han sade att 

en av de viktigaste lärdomarna som han hade lärt sig genom åren så var att 

man inte ska göra konsekvensanalyser. Därför att det blev ingenting annat än 
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höga akademikers långa, långa listor på alla problem. Det tror jag också det 

kan bli i ett sådant här fall när man ska utreda huruvida det går att genom-

föra kommitténs förslag. Politiskt kom vi hundra procentigt överens om att 

det gick att göra. Då är det juridikens ska sak att se till att det genomförs. Att 

göra listor på problem för att man inte kan göra det, det är lätt. Man behöver 

inte ens ha studerat på akademisk nivå för att klara av det.  

Bakom detta kan också ligga lite dåligt samvete. I den gamla landskapsre-

geringen var många, särskilt vi som satt i kommittén och hade gjort ett jätte-

arbete, ledsna över att på 2 ½ år blev det ingenting av de 24 förslagen. Nu 

har det snart gått ett år till med den nya landskapsregeringen. Inte bra, skrev 

en tidigare chefredaktör ofta. 

Politiskt, kära vänner, hoppas jag att det viktiga som hände i den här 

kommittén, förutom att man kom med 24 ypperliga förslag, var att man hade 

en enighet, förutom när det gällde vissa näringsrättsfrågor där liberalerna 

lämnade in en reservation, men för övrigt hade man en fullständig enighet. 

Det viktiga är att vi fortsätter att behålla den enigheten i de grundläggande 

frågorna för självstyrelsens innehåll. Därför vill jag också vädja till liberalerna 

att fortsätta att kämpa för enigheten som vi hade. Vi hade ett förslag som för 

de åländska studerande innebär ett bättre resultat än vad liberalerna nu före-

slår. 

Jag vill något beröra frågan om åländskt medborgarskap som journalister, 

politiker och ibland även höga politiker slarvar med. Ett medborgarskap i ett 

land innebär väldigt mycket. Vill man tala om medborgarskap på Åland så då 

vill man ha Åland självständigt. Då kan man ansluta sig till Ålands Framtid. 

Den förre kanslichefen, Peter Lindbäck, lärde mig under mina fyra år som 

lantråd, att det här faktiskt inte var något medborgarskap. Det är ett rättsbe-

grepp, ett samlingsnamn för tre rättigheter; markägande, näringsutövandet 

och rösträtten. Det är lite olyckligt att det här begreppet till och med togs in i 

1952-års självstyrelselag eftersom det lätt uppfattas på det här lite slarviga 

sättet som många svänger sig med. 

Liberalerna frågade varför vi är rädda för åtta år. Jag vet inte om vi är 

rädda men vårt förnuft säger oss, som det kom fram i kommittén, att det är 

för de studerande som det här problemet finns alldeles uppenbart. Därför 

hade vi en särlösning för dem och ville att landskapsregeringen skulle genom-

föra en lösning. Då talar vi om tio år i praktiken, fem år plus sedan börjar ti-

den löper efter fem år så då blir det tio år. Det är ett bättre förslag än vad libe-

ralerna har. Om jag skulle hitta någon rädsla angående att alla andra också 

skulle få åtta år så har vi exempel på folk som har flyttat hit och fått hem-

bygdsrätt och sedan har den i fem år till när de bor någonstans i världen och 

de har använt sig av den. Höjer vi tiden till åtta år så finns också den möjlig-

heten att använda sig av hembygdsrätten tre år till. Det kan ge lite rädsla hos 

mig eftersom särskilt jordförvärvsregelverket har vi fått för produktionsmed-

len ska hållas i de här boendes händer. Det är därför som vi har det. Det kan 

vara lite bekymmersamt att höja för alla, rätten att anskaffa mark i landskap-

et, särskilt produktiv sådan. 

Öppenheten har också lyfts fram här. Vi kan alla skryta med, när vi får gäs-

ter, att vi antagligen är Finlands mesta immigrationssamhälle, trots att vi har 

dessa murar till synes så bor det inte någon annanstans i det här landet så 

mycket inflyttade människor i en gammal byggd som på Åland. Alltså finns 

det inte några hinder för att flytta hit. Det finns inte heller några större hin-
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der att börja med företagsverksamhet när man bor här. Men bor man inte här 

utan man bor någon annanstans då finns det hinder. Det har varit en välsig-

nelse för Åland att det är på det sättet. 

Jag har två flickor som är utflyttade sedan länge, de har förlorat sin hem-

bygdsrätt. Att de skulle känna sig ovälkomna hit är fullständigt obekant för 

mig och för alla andra som jag känner är det också absolut obekant för. Det 

blir lite propagandistiskt om man kommer med sådan argumentation. 

Moderaterna föreslog i kommittén, men det fick vi inte något stöd för, och 

vi har i vårt program för partiet en utvidgning av detta som heter ”En gång 

ålänning, alltid ålänning, välkommen hem”. Det här är något som jag hoppas 

att landskapsregeringen ska arbeta med. Det är något som vi har kallat vi-

lande hembygdsrätt. Man skulle aldrig förlora hembygdsrätten men efter fem 

år skulle man inte längre få utnyttja den. Man skulle ha hembygdsrätten kvar 

och det betyder att när man flyttar hem igen och bosätter sig här så är den 

automatiskt tillbaka. Det är värt för kollegerna att fundera på detta sedan när 

landskapsregeringen ska göra sin lagstiftning. 

Avslutningsvis, fru talman, det är viktigt att landskapregeringen nu med 

kraft arbetar med alla punkterna i den parlamentariska kommitténs förslag. 

Rättsäkerheten i landskapet kräver det.  

Från moderaternas sida är vi helt övertygade att förslaget, att på ett håll-

bart sätt i lagstiftningen avgränsa för studerande så att avvecklingstiden börja 

löpa först efter fem år, är fullt genomförbart. 

Jag föreslår också att landskapsregeringen tittar på det som kollegan Harry 

Jansson tog upp. Att den här lagen egentligen borde underställas kvalificerad 

majoritet, precis som landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvs-

tillstånd. De har samma dignitet i självstyrelsesystemet och bör därför följa 

samma principer. Tack.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Vtm Jansson var inne på varför liberalerna har lagt den här 

motionen. Han var också inne på detta att vi inte orkar. Det är snarare 

tvärtom. Vi orkar, det är just det vi gör. Vi orkar väldigt envist peka på 

en lösning som vi tycker skulle vara ännu bättre än att man bara skulle 

ge den här möjligheten för de studerande att stanna utanför landskapet 

längre tid än fem år. Vi vill att den som har hembygdsrätt ska kunna 

vara flera år borta. 

Från början var det avgränsningsproblem och likabehandlingspro-

blem som låg till grund för när försöket gjordes att verkställa det. Så 

småningom växte det fram ett ännu bättre förslag. Jag hävdar att det här 

är ett ännu bättre system för det omfattar flera unga ålänningar. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag hade hoppats att förra landskapsregeringen i sin helhet 

skulle ha en större respekt för en parlamentarisk kommittés arbete. I 

den parlamentariska kommittén diskuterade vi alla andra alternativ 

också. En förlängning för alla av hembygdsrätten var ett av de alternati-

ven och vi kom överens om att vi inte skulle föreslå det. Alla partier var 

överens om att vi skulle göra det för de studerande utanför Åland. Det är 

därför som jag säger att liberalerna inte orkade genomföra det som vi 

alla var överens om. Nu är det dags att orka igen. 
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Vtm Viveka Eriksson, replik 

Liberalerna orkar gå vidare i frågor som har betydelse för unga ålän-

ningar. Vi orkar också jobba för att modernisera vårt system så att vi får 

ett mer öppet och välkomnande Åland. Därför tycker vi att den här åt-

gärden är viktig. Orken finns hos oss. Jag hoppas att också vtm Jansson 

och hans parti ska komma med på det här tåget och ser fördelarna i att 

utvidga den här gruppen. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Eftersom vi orkar jobba för att de studerande åländska 

ungdomarna ska få möjlighet till tio år före man förlorar sin hembygds-

rätt så orkar vi naturligtvis med åtta år också. Men eftersom vi tycker att 

tio år är bättre så vill orka lite mera än vad liberalerna orkar. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Visst har liberalerna vänt på stenar och under en sten så hit-

tade vi en pärla. Det var som ltl Harry Jansson sade, den här rapporten 

börjar ha några år på nacken. Majoritetspartierna ska nog snart också 

bli varse om att när man kommer till lagstiftning så dyker det upp pro-

blem. Det är ganska runda formuleringar i slutsatserna i den parlamen-

tariska kommitténs rapport. 

När det gäller konsekvensbedömningar så tyckte jag också att det var 

en mycket upplyftande och spännande föreläsning, men det handlade 

om inbesparingar, att man inte skulle göra konsekvensbedömningar av 

inbesparingar. När vi pratar om lagstiftning så är det något helt annat 

anser jag i alla fall. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det finns ingen orsak att undervärdera kommitténs arbete. 

Nu var jag med i kommittén själv och det var sannerligen många andra 

också. Jag har läst rapporten på nytt några gånger och jag står för allt 

som står i den. Jag hade velat ha lite längre gående förslag på vissa 

punkter, men kompromiss är kompromiss och den står jag fullt bakom. 

Att börja släppa en sådan kompromiss är inte bra politik tycker jag. När 

det gäller den här punkten hade man två förslag i kommittén. För det 

första, att hembygdsrätten, genom landskapslag, omedelbart skulle ges 

till återflyttare som är födda och uppvuxna på Åland. Det är bara att ge-

nomföra, mycket enkelt förslag! Kommittén föreslår för det andra att 

studier utanför Åland som understiger fem år inte borde räknas med i 

den tidsperiod som leder till förlust av hembygdsrätt. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Absolut, det handlar inte om någon nedvärdering. Det blir en 

våt filt över hela diskussionen. Det handlar ju om att man kommer vi-

dare och att man har andra förslag. Så var det i den förra landskapsrege-

ringen, när man skulle göra realitet av vissa förslag så blev det knop-

piskt. Då utkristalliserades sig olika åsikter också. 

På samma vis som man har respekt för den parlamentariska rappor-

ten kan man också bemöta den här åtgärdsmotionen med respekt. 
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Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag är så förvånad över att man slår sönder det enhälliga 

betänkandet. Det bli en våt filt över det då. 

Nu har den sittande landskapsregeringen sagt att man avser att ge-

nomföra det förslag som fanns i kommitténs förslag. Det har vi sannerli-

gen som politiker säkerställt med den här sittande landskapsregeringen 

att det ska göras. För min del väntar jag nu på att man kommer fram 

med lagframställningar som gäller de här 24 punkterna minus en ef-

tersom en sköts av Finlands riksdag. Sedan får vi ta ställning till 

huruvida det blir ett bra lagförslag eller inte. Jag ser inte någon nytta 

med den här åtgärdsmotionen. Jag förstår väl att liberalerna lägger den 

eftersom man i den förra landskapsregeringen förde ett sådant här reso-

nemang. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Tidigare i en replik och nu i anförande uppehöll sig 

vtm Roger Jansson vid fenomenet medborgarskap. Jag har en avvikande 

åsikt. Man brukar indela medborgarskap i tre nivåer; den folkrättsliga, 

den nationella och den regionala. Problemen härrörs mycket därför att 

vi har en misslyckad term på svenska. Det är mycket bättre på engelskan 

där man talar nationality och citizenship. Vi talar om EU-

medborgarskap, vi talar om medborgarskap i Finland och vi talar om 

åländskt hembygdsrätt som ett regionalt medborgarskap. Det är fullt le-

gitimt att tala om åländsk hembygdsrätt som ett regionalt medborgar-

skap. Det följer för övrigt direkt av 6 § i självstyrelselagen. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! När vi i allmänt språkbruk talar om medborgarskap så me-

nar vi den engelska termen nationality. Det är den allmänna uppfatt-

ningen hos folk. Det här är inte fråga om nationality, utan det är frågan 

om ett rättsbegrepp för tre rättigheter. Det där ganska avgränsat jämfört 

med alla de rättigheter som ingår i ett nationellt medborgarskap eller 

nationality. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Fru talman! Så kan man resonera, men man behöver inte göra det ef-

tersom medborgarskap har de två funktionerna. Det baserar sig på hur 

man föds och var man föds. För 6 § 2 punkten säger uttryckligen att 

hembygdsrätt med stöd av lag har den som inte fyllt 18 år och som har 

finskt medborgarskap och är bosatt i landskapet om fadern eller modern 

har hembygdsrätt. Det här är på grund av födsel förvärvad rätt, och det 

är de som brukar kallas regionalt medborgarskap. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Vtm Jansson uttalade sig om att särskilja studerande 

och icke studerande. Unga människor som bildar bo där kanske den ena 
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flyttar ut och vill studera och så följer den andra med. Sedan vill man 

kanske komma tillbaka efter sju till tio år. Då har den ena tappat hem-

bygdsrätten men den andra inte. Är det rättvist? Då är det här bättre, 

som vi för fram i den här motionen, båda ungdomarna behandlas lika. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Eftersom det inte finns en alldeles klar vare sig praxis eller 

lagstiftning på den punkten så föreslår kommittén att återflyttare skulle 

få hembygdsrätten tillbaka omedelbart med stöd av landskapslag. Det 

blir alltså en klar förbättring och det blir synnerligen välkomnande för 

dem som flyttar tillbaka. Det måste vara en tillfredsställande lösning. 

 Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Det här är en sak som har engagerat mig mycket under åren och 

särskilt i samband med det kommittéarbetet, som har nämnts här flera 

gånger. Det här är något som en lagtingsledamot ska kunna på sina fem fing-

rar och vara svårt intresserad av. Det hör till självstyrelsens grundvalar. 

Angående nationalitet och medborgarskap så anser jag att min nat-

ionalitet, tack vare självstyrelsen, är ålänning, medan mitt medborgarskap är 

i staten Finland. Det motsvarar citizenskip och nationality på engelska. Alltid 

när jag fyller i blanketter runtom i världen så skriver jag på nationality Åland, 

ålänning eller AX. Jag har aldrig nekats att resa in vare sig i asiatiskt eller 

europeiskt land. Det fungerar att vara ålänning, det står ju också därför i pas-

set. Men rent medborgarskap är det inte, däremot kan man säga att det har 

karaktär av ett regionalt medborgarskap, men man ska vara försiktig att an-

vända den bedömningen. 

Håll i er nu i den liberala bänken, jag är lite besviken på er. I arbetet i den 

parlamentariska kommittén bröt vi mycket åsikter, vi hade mycket diskuss-

ioner och vi tog reda på fakta. Flera av oss bytte lite uppfattningar och vi ena-

des till slut om vissa inriktningar om allt utom näringsrätten. När det gällde 

näringsrätten var alla utom liberalerna eniga.  

Hur länge ska då en sådan överenskommelse hållas för att man som parti 

ska upprätthålla någon sorts politisk hygien? Min uppfattning är att överens-

kommelsen åtminstone bör hålla den valperioden som kommittén sitter och 

valperioden efter. Jag tror att den uppfattningen delas här av de andra parti-

erna. Vi inom obunden samling tänkte att det här har vi kommit överens om, 

det är konstitutionellt viktiga frågor och det handlar inte om någon väg ska 

dras utan det handlar om Ålands konstitution. I vårt valprogram, som kanske 

är att det mest fullödiga för övrigt, står det exakt samma sak som i kommit-

téns betänkande. Det är vår åsikt, för den har vi kommit överens om. Jag 

tycker att liberalernas sviker när man lämnar det och nu börjar prata om 

andra saker. Men samtidigt ska jag säga att man har, enligt lagtingsordning-

en, sin fulla rätt att göra det. Jag tycker att man ska inse konsekvenserna av 

det. Hur ska man kunna lita på varandra om vi gör en parlamentarisk allpar-

tiöverenskommelse i viktiga frågor, om man sedan direkt ändrar sig av popul-

istiska skäl? Jag tycker inte om det. Nog om detta. 

Det finns ju så många argument emot att förlänga tiden generellt. Det för-

vånar mig särskilt att vissa liberala ledamöter, till parlamentariskt år komna, 
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inte inser det här utan skriver under en sådan här motion. I den här kommit-

tén kastades också det här fram från flera håll. Vi gick då igenom varför man 

inte skulle förlänga. För att nämna några orsaker, för det första är hela sy-

stemet med jordförvärvsrätt, näringsrätt och hembygdsrätt utformat så att 

det är befolkningen som bor här tillfället som ska ha den politiska makten, 

den ekonomiska makten och ha produktionsmedlen i sin hand. Det är inte de 

som flyttar bort och inte de som aldrig har bott här och tänker flytta dit, utan 

det gäller uttryckligen de som bor här. På det viset är alla de här rättigheterna 

kopplade till platsen och inte till släktskap eller via andra kopplingar.  

Om man då förlänger tiden till åtta år så gör man att många fler som inte 

bor här får dela på den här makten. Fem år är en kompromiss. Det är en del 

av Ålands konstitution. Det är för att ha en liten buffert mot ut- och inflytt-

ning. Det tar också fem år före man får hembygdsrätt, eller om man inte har 

finskt medborgarskap, före man får bedriva näring och äga mark. Det är 

också för att man ska integreras i det åländska samhället och förstå sig på hur 

man tänker som ålänning. Det ska man lära sig på fem år. Sedan får var och 

en själv sedan avgöra om man har lärt sig. Med på fem år har man träffat, och 

pratat med ålänningar, levt i det åländska samhället och förhoppningsvis in-

tegrerats. Inte ska vi ta, som dvärgen i Snövit, skägget och sätta det för ansik-

tet och skämmas för det här. Som vtm Roger Jansson sade så måste vi orka 

argumentera för självstyrelsens grundvalar. Vi måste också orka argumentera 

för att när man har varit borta i fem år så anses man inte längre bo här och då 

tappar man de här rättigheterna. Varsågod, om man kommer hem igen så får 

man rättigheterna tillbaka. Jag vill säga till liberalerna; stå inte som dvärgen i 

Snövit, utan stå upp för självstyrelsens grundvalar! Min uppfattning är att 

man inte gör det när man föreslår så här lättvindigt en sådan här sak.  

Visst är det jättebra att ungdomar och människor i vuxen ålder far ute i 

världen tillfälligt. Men var behövs de mest? Ja, de behövs här hemma. ”Kom-

hem.nu. Nej, ”komhem.sen”. Komhem.nu, det är nu som vi behöver er. Det är 

framförallt nu som fyrtiotalisterna går i pension. Det är nu vi behöver er. Var 

inte borta tre år till! Det är frågan om att man borde förkorta den här tiden så 

att folk kommer hem tidigare. Vi ska ju uppmuntra folk att flytta tillbaka, inte 

att flytta bort. Ett ö-samhälles viktigaste utmaning är att ha en produktiv be-

folkning och få befolkningstillväxt, det är vi alla överens om. Att förlänga den 

här tiden verkar emot det.   

Man ska inte anklaga varandra i politiken för okunskap, men jag vill an-

klaga mina meningsmotståndare för att man inte har tänkt tillräckligt. Man 

borde ha tänkt lite längre. Det var något parti som hade den slogan, att man 

tänker längre. Det var jättebra, man ska tänka långt, särskilt när det gäller 

självstyrelsens grundvalar.  

Man ska också tänka på utveckling. Jag räknar mig till delvis konservativ 

när det gäller självstyrelsen. Jag vill vara jätteförsiktig med att ändra självsty-

relsens grundvalar. Men jag är inte stockkonservativ. Jag vill inte att någon 

annan här ska vara det heller.  

Man ska också tänka tillbaka hur det var när det här bildades. Varför var 

man rädd för t.ex. att de som flyttar bort får rösta? Varför har man inte haft 

”ålänning för evigt”? På den tiden var jordförvärv och näringsrätt kopplad till 

hembygdsrätten, det har vi ju skrotat. När man har bott här i fem år så får 

man jordförvärv och näringsrätt ändå utan hembygdsrätt. Hembygdsrätt idag 

är rösträtt och valbarhet i lagtingsval och att man slipper lumpen. De andra 
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rättigheterna får man ändå. Men från början var det så. Det var dels för att 

behålla makten, produktionsmedlen i lokalbefolkningens händer. Man 

kanske också var rädd för att de som flyttade bort tappade rätt uppfattning 

efter fem år och började tänka på ett annat sätt som kanske motverkade dem 

som bodde kvar här. Förr var det ofta äldsta sonen som offrade sig och blev 

kvar och många emigrerade härifrån. Då fanns det en konflikt mellan syskon 

som inte finns idag. Efter fem år ska man inte längre delta i val för då kanske 

man har fel uppfattning om hur det åländska samhället ska fungera. På 50-

talet var man kanske också rädd för att det skulle flytta många ålänningar till 

Finland och de skulle ha en Ålandsfientlig uppfattning om hur Åland ska skö-

tas osv. Det finns många aspekter på varför man har satt gränsen på fem år. 

Det är kanske inte ett problem idag. Idag flyttar man i högre utsträckning till 

Sverige och då kanske man inte får samma effekt.  

Vi har sett att det finns olika sätt att se på Åland hos ålänningarna ute i 

världen. Ofta kan de stå i konflikt med sådant som är viktigt för de ålänningar 

som bor kvar här. Fortfarande idag är det inte alldeles betydelselöst. Man 

måste ha detta i åtanke och tänka tillräckligt långt.  

Det förefaller inte heller känt hos alla att även en ålänning som har haft 

hembygdsrätt, men har blivit av med den, får köpa mark på Åland på vissa 

villkor i större än en person som aldrig har haft hembygdsrätt, enligt jordför-

värvsförordningen. Man får också köpa en fritidsbosättning, en tomt, dock 

inte strandtomt. Man har fler sådana rättigheter som t.o.m. inte ens är kopp-

lade till hembygdsrätten utan till att man har bott här en viss tid. Nuförtiden 

får man, på ansökan, tillbaka hembygdsrätten nästan omedelbart när man 

flyttar hem. Det medför också att man kan flytta hem tillfälligt, vilka också 

många gör. Man får tillbaka hembygdsrätten och sedan börjar en ny femårs-

period ticka och det är inte på något vis fel.  

Hela den här diskussionen är på fel bog, det här är inte det stora proble-

met. Det stora problemet är kopplingen till finländskt medborgarskap, vilket 

vi inte själva råder över.  

När det gäller frågan om vi skulle ändra det här och om vi i teorin skulle ta 

den motionen, kan vi då ändra tillbaka? Ja, vi kan ändra tillbaka för den s.k. 

standstill principen. Den principen säger att det ska vara som strängast som 

det var vid i EU-inträdet. Om vi liberaliserar får vi stränggera igen. Däremot 

diskriminerar vi den ålänning som först inte får ha hembygdsrätt efter fem år, 

om vi leker med tanken, jämfört med den som fick ha hembygdsrätten i åtta 

år. Då använder vi inte längre vårt undantag på icke-diskriminerande grund. 

Därför kan vi inte göra så. Ändrar vi det här så är det backventil annars dis-

kriminerar vi kommande ålänningar. Det är en viktig princip, därför måste 

man vara lite konservativ, fast man är liberal eller något annat. 

Det står var och en fritt att ta initiativ. Men efter att ha hört kanslimi-

nisterns redogörelse så blir det rätt så onödigt att se det här pappret. Det man 

vill uppnå för de studerande är på gång. Det är fullt möjligt att göra bara man 

har vänt på tillräckligt många stenar och inte blivit under någon sten, för det 

tror jag tyvärr att man blev i den förra regeringen. Man måste vända på ste-

narna och titta på dem och inte bli där under. Så kändes det lite tidigare. Nu 

finns det en lösning. För mig får man gärna ta tillbaka den här motionen, vil-

ket jag kan önska.  

Till sist, herr talman, jag anser att det inte behövs någon ny kommitté. 

Däremot om det finns detaljer som man behöver få reda på kan man använda 
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sig av lagtingets lilla kammare, självstyrelsepolitiska nämnden som även i 

andra fall kan företräda hela lagtinget när det gäller konstitutionella frågor. 

Om landskapsregeringen har en frågeställning i någon detalj så kanske själv-

styrelsepolitiska nämnden kan fungera som utfyllnad. För det är tillräckligt 

utrett. Kommittébetänkandet är alldeles utomordentligt komplett. I förverk-

ligandefasen kan det uppkomma frågeställningar, men det fixar självstyrelse-

politiska nämnden, tror jag. Tack. 

Wille Valve, replik 

Tack, herr talman! Jag kan inte annat än förena mig i ltl Sundmans för-

undran över begreppsanvändningen med tanke på medborgarskap. 

Eftersom vi befinner oss i Ålands lagting och vi ha lite mera frihet än 

vad de har i riksdagen där användningen av Ipad är förbjuden sedan 

juni så har jag tagit mig friheten att kontrollera upp vad det står om 

medborgarskap på Wikipedia. Det står helt kort; "som medborgare av-

ses i modernt språk en person som har fulla politiska och sociala rät-

tigheter och skyldigheter i en stat". Den som talar om medborgarskap 

betraktar alltså Åland som en egen stat. Då kan man bara konstatera att 

liberalernas samarbete med Ålands Framtid verkar löpa bra.  

Talmannen 

Replik ska rikta sig till den som har ordet.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Det är väl internt samarbete i oppositionen att man använder samma 

begrepp. Det är bara att gratulera Ålands Framtid som har fått igenom 

det. Nej, skämt åtsido. Det är ungefär som att man talar om Finland som 

en federation. Det vågar vi inte heller men vi kan klart säga att Finland 

har federativa drag eftersom man har självstyrelsen vid sina gränser. 

Hembygdsrätten är ett slags regionalt medborgarskap, men det är inte 

ett medborgarskap, för det krävs en stat, om vi får det någon gång åter-

står att se.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! I ett ordrikt anförande av ltl Danne Sundman så får vi dels reda 

på att liberalerna inte tänker tillräckligt långt och att risken i hela den 

här vanvördiga åtgärdsmotionen är att de som flyttar utanför Ålands 

gränser kommer att tänka fel. Har jag uppfattat saken korrekt?  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det säger jag inte, men det säger jag; ju längre man är 

borta från Åland ju flera saker kommer det in i ens liv som komplicerar 

en återflyttning. Om man bara studerar eller om man studerar och hittar 

sin livskamrat, om man med livskamratens vänslas och får barn, om 

barnet börja på dagis, om barnet börjar skolan osv. Ju längre man är 

borta desto flera hinder kan uppstå för att man rotar sig i det samhället 

som man bor i. Inte behöver detta vara att tänka fel. Men sett ur det 

åländska samhällets behov så behöver vi ha återflyttare. Vi behöver ha 

inflyttning, framförallt av våra ungdomar som är under utbildningsexil, 
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för att vi inte kan erbjuda det hemma. De behöver komma hem och de 

behöver känna pressen. Det är kanske tvärtom, det är bra att man får 

brevet om att man tappar sin hembygdsrätt efter ett halvår och att man 

får tillbaka den igen osv. Snälla du; Komhem.nu och inte sedan. Så ser 

jag på saken. Jag måste väl vara ärlig och inte som dvärgen i Snövit.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det är ju precis detta som vi har pratat om hela tiden. Ju längre 

man håller sig borta och rotar sig så desto viktigare är det att Åland ger 

tydliga och klara signaler, glasklara signaler. Kom hem! Kom hem och 

jobba och sätt dina bopålar på Åland. Det verkar nog som om ltl Danne 

Sundman skulle behöva tänka ett varv till också. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Nej, inte det här fallet, men säkert i andra fall. Om man utformar syste-

met så att det är bekvämt att vara borta och att det inte innebär några 

nackdelar så då är det lättare att vara borta. Då finns det säkert sådana 

som blir borta av den orsaken. Man måste lita på och ingjuta i åländska 

ungdomar att de har en stark kärlek till hembygden så att de, oavsett så-

dana här bestämmelserna, med våld ska hem till Åland till varje pris och 

det gör vi på andra sätt. Vi måste också förstå att hembygdsrätt medför 

också hembudsskyldighet, ”vart man än i fjärrled draga så ska man ald-

rig förgäta fäderna bygd”. Jag tror inte att det har att göra med att man 

måste ha alla rättigheter kvar. Det här är ett pedagogiskt projekt för oss 

politiker. Man måste förklara situationen åt ungdomarna och inte bara 

ändra på den. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Jag har faktiskt försökt lyssna på argumenten mot att man skulle för-

länga till åtta år för alla. Ltl Sundman började med att det fanns väldigt 

många argument emot. Men jag hittade ändå väldigt få argument. Det 

som jag kunde läsa ut av resonemanget var det protektionistiska tän-

kandet. I övrigt i argumentationen varför det skulle vara farligt att för-

länga till åtta år så i den frågan har jag fortfarande inte fångat upp ltl 

Sundmans argumentation. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Då lyssnade inte vtm Eriksson. Jag var ytterst tydlig med 

att nämna argumenten som listades här för att man inte ska förlänga. 

Det är för det första hela grundtankarna med jordförvärvsrätten, nä-

ringsrätten och hembygdsrätten. Makten och produktionsmedlen ska 

vara i ålänningarnas händer och inte hos någon som inte bor här. Jag 

sade att man är rädd för flyttningsrörelser. Man är rädd för protektion-

ism, ja men åt andra hållet, en fientlig protektionism från utifrån boende 

före detta ålänningar som har detta kvar. Dessutom har jag ett argument 

som jag inte nämnde men som jag har på min lista; man kan ifrågasätta 

att man ska rösta i tre lagtingsval utan att bo här och utan att vi ordnar 

någon röstning utomlands, vilket betyder att den delen av de röstberät-

tigande går ner. Det blir ett demokratiproblem som vi själva konstrue-
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rar. Det står också i kommitténs betänkande att valdeltagandet bland de 

ålänningar som inte bor på Åland är väldigt lågt, man är inte intresse-

rad. Det styrker också att det inte finns behov av det här, en begäran, att 

det ska vara så här. Man accepterar fem år. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Tvärtom, det finns ju synpunkter i det åländska samhället att 

man borde få behålla hembygdsrätten hela livet. När man väl har fått 

det såsom det fungerar med ordentligt medborgarskap så måste man ju 

göra en aktiv handling för att bli av med sitt medborgarskap. Ålänning-

arna tycker att man ska få behålla hembygdsrätten för evigt. Men det 

tycker inte liberalerna för då kan det bli demokratiproblem, att en grupp 

som bor utanför Åland har makt att kunna påverka väldigt mycket fast 

man inte aktivt bor här.  

Detta med åtta år är för att välkomna tillbaka ålänningar och inte ha 

en protektionistisk hållning mot de ålänningar som far bort ett tag. För-

hoppningen är att de kommer tillbaka och fortsätter att vara goda ålän-

ningar som de också är under de åtta år som de bor utanför landskapet. 

Jag förstår fortfarande inte rädslan. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Inte är det protektionism. Man får ju tillbaka hembygdsrätten 

direkt när man flyttar hem, omedelbart på några veckor har man fulla 

rättigheter igen. Dessutom har vi, i jordförvärvsförordningen, gett dem 

som blir borta även långtgående rättigheter att äga en tomt för fritidsbo-

sättning. Att det skulle vara protektionism åt det hållet är ett felaktigt 

sätt att se på det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Ltl Sundmans uttalande om att parlamentariska kommit-

téers resultat ska gälla under valperioden som de kommer till samt nästa 

valperiod är något helt hemsnickrat. Det ger vi inte särdeles mycket för. 

När ett nytt lagting väljs in, nya lagtingsledamöter och nya partimed-

lemmar så står det var och en fritt att tycka såsom man tycker just då 

när man har blivit invald. Med detta inte sagt att allt i kommittébetän-

kande skulle ha varit felaktigt. Tvärtom, kanske det mesta var väldigt 

bra. 

Ltl Sundman använde ordet pressa. Ungdomar ska pressas att flytta 

tillbaka. Där är den stora skiljelinjen mellan liberalerna och obunden 

samling. Vi vill skapa ett öppet och välkomnande samhälle som lockar 

människor att flytta in. De obundna vill uppenbarligen pressa männi-

skor att flytta hit. Vi tror inte att detta kommer att vara framgångsrikt. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! För det första vet vi från och med nu att ett parlamenta-

riskt betänkande håller bara samman valperiod, om ens det. Vi vet inte 

om nästa lagting överhuvudtaget vill ha någon ramlag, för det kan det 

komma nya ledamöter som inte vill ha en ramlag och ändra på andra 
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saker som vi har kommit överens om. Jag tycker det är tråkigt om det 

ska bli den rådande regimen. 

Angående att pressas, så uttryckte jag mig inte. Men jag säger att man 

nog måste ha både morot och piska för att driva samhället, inte går det 

bara med morötter. Nog måste det också finnas gränser som man passe-

rar för att få en viss utveckling. Det handlar inte bara om återflyttning. I 

grunden ska det vara ett attraktivt samhälle som man vill komma till-

baka till. Kärleken till hembygden, Ålänningens sång, ska eka bak i hu-

vudet.  

Att ålänningarna tycker att man ska ha kvar hembygdsrätten för all-

tid, då måste man säga; förlåt dem, för de vet inte vad de riktigt gör. Vi 

måste bilda folket i varför vi har den här gränsen och berätta det och 

inte bara lämna in en motion för att göra alla nöjda. Man måste säga 

varför och argumentera så här som jag gör. 

Talmannen 

Tiden är ute!    

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Förutom att ungdomar ska pressas till att flytta tillbaka till 

Åland så ska de nu förlåtas för att de tänker dumt. Det är rätt så intres-

santa ställningstaganden från obunden samling här i denna sal, där all-

ting är offentligt. Det här sade ltl Sundman just nu precis.  

Piska och morot är säkert bra i många sammanhang. Samhällen i vår 

omvärld är också attraktiva samhällen. Det är också attraktivt att bo i 

Sverige och i Finland. Att vi på något vis härifrån ska lyckas snärja dem 

med piskan och på det sättet lyckas få dem att flytta tillbaka till Åland 

kommer inte att vara framgångsrikt, jag säger det igen.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Nu måste vi sluta sätta ord i mun på varandra. Jag sade 

inte att ålänningarna tänker dumt, jag sade att de tänker fel. Som lag-

tingsledamot så måste man i alla sammanhang respektera folks åsikter. 

Men det är också en viktig roll att vara opinionsbildare, att försöka få 

folk på andra tankar genom att bilda opinion. Inte ska politikerna bara 

följa folket, man ska också vara debattör och försöka ändra på saker och 

ting. 

Om folk super för mycket, bli då nykterist och försök få folk att följa 

efter. Om folk tänker fel och inte förstår varför vi tar bort hembygdsrät-

ten efter fem år så förklara åt dem och ge inte bara upp. Orkar mera! Det 

är precis som vtm Roger Jansson sade, man orkar inte, men man måste 

orka förklarade det här.  

Facit har vi ju i det fantastiska åländska samhället vi har idag. De här 

bestämmelserna har givit frukt, därför har vi så fint samhälle som vi har. 

Argumentera för det, det måste ni orka! Eller ni får ju förresten ett ar-

vode för det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, talman! I motsats till ltl Sundman tror jag att ålänningarna inte 

tänker fel. Jag tror att de tänker helt rätt. Tanken att vara ålänning hela 

livet tycker jag är bra. Därför har vi också från moderaterna tänkt lite 

längre och tycker att man ska lägga hembygdsrätten vilande när man 

har varit borta mer än fem år. Den tanken skulle faktiskt kunna omfattas 

och det strider inte mot kommitténs betänkande. Det står att man ome-

delbart ska få tillbaka hembygdsrätten. Det förslaget skulle vara en 

framkomlig väg istället för ansökan idag kan man ha anmälan till hem-

bygdsrätten och få den omedelbart när man är tillbaka. Hembygdsrätten 

är vilande när man är borta. Jag hoppas att även ltl Sundman kan över-

väga det framöver när vi kommer närmare in på detaljer. Jag tror inte 

att ålänningarna tänker fel. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det kan jag när som helst gå med på för det är precis 

samma sak som idag, förutom den administrativa skillnaden att det står 

ansökan eller anmälan på pappret. Om man gör det automatiskt och 

kopplar databasen så att det sker automatiskt då är det en skillnad. Men 

hembygdsrätten är ju vilande. Man har rättigheten kvar och får tillbaka 

den direkt när man flyttar hem. Hembygdsrätten är dock kopplad att 

man ska ha sin stadigvarande bosättning på Åland. Det där är jag helt 

med på om det är en viktig sak. Men jag är inte med på att man inte tar 

bort de här rättigheterna, som ju tas bort efter fem år av stadigvarande 

bosättning utanför Åland, till den delen är jag inte med på tåget eller att 

man ska förlänga den tiden. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, talman! Jag delar den uppfattningen som ltl Sundman förde i sitt 

anförande att det är inte ett stort problem. Vi har en enorm stor åter-

flyttning till Åland och vi har befolkningsrörelser som är svåra att visa 

på några andra ställen. Jag delar den uppfattningen men jag tror att det 

finns skäl att ytterligare göra tiden ännu kortare. Tiden kan upplevas lite 

besvärande för vissa. Det kan man trimma in ännu bättre och få hem-

bygdsrätten ännu snabbare. Jag tror att vi kommer lite längre när det 

gäller att skicka ut en signal att man är välkommen hem.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag tycker absolut att det är ett sympatiskt förslag. Man 

kan se det som att man har hembygdsrätten kvar men den ligger här 

hemma Åland. För att få hembygdsrätten så måste man komma hem. 

Man kan till och med föreställa sig att det finns papper som är ens hem-

bygdsrätt och det gäller bara om man kommer hem igen. Det är mycket 

bättre än att man måste ta bort någonting, fast man ändå har det kvar. 

Det är absolut sympatiskt att vända på steken. Det tycker jag man också 

kan göra när man ändå öppnar lagen, fast materiellt är det ju samma 

sak. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Lantrådet Camilla Gunell 

Herr talman! Bästa lagting, minister Gun-Mari Lindholm har mycket före-

dömligt klargjort regeringens hållning i den här frågan. Eftersom ltl Danne 

Sundman återkallade mitt minne till tiden när vi satt i kommittén. Problema-

tiken med att bara de studerande skulle ges möjligheten att ha en vilande 

hembygdsrätt, eller att klockan inte skulle ticka medan de är studerande och 

problematiken med likabehandling, den problematiken var vi helt medvetna i 

kommittén om att den fanns. Vi kom trots allt ändå till det här enhälliga 

ställningstagandet att det var så här vi skulle hantera frågan.  

Under den tid som jag själv satt i landskapsregeringen förra omgången 

2005-2007 så arbetade vi också med den här frågan mycket aktivt. Lagbe-

redningen gjorde då ett PM där man tittade på vilka svårigheter en sådan här 

rättighet kunde få för de studerande. Den kunskapen fanns när kommittén 

jobbade med det här.  

Det förslag, som minister Lindholm nu jobbar med, ser regeringen som en 

framkomlig väg. Det är en administrativ förändring där vi gör det här möjligt 

på basen av dels skrivningar och definitioner som redan finns och sedan 

skrivningar som vi ytterligare tar tag i när vi öppnar lagen om hembygdsrätt. 

Jag tycker att bevisbördan på att ändra till åtta år egentligen borde ligga 

hos det parti som föreslår att tiden ska ändras till åtta år. Hållningen i den 

parlamentariska kommittén var mycket restriktiv när det gäller att förändra 

självstyrelsens grunder. Det ska i så fall finnas en synnerligen gedigen grund 

för varför man ska frångå den symmetri som finns i självstyrelselagen, med 

fem år att få hembygdsrätt, fem år att förlora den. Är liberalernas förslag även 

att det ska ta åtta år att förvärva och åtta år att förlora hembygdsrätten? Hur 

ser detta ut? 

Jag tror ingen är rädd för någonting. Jag tror heller inte att någon upplever 

att det är särskilt konservativt eller protektionistiskt. Däremot tror jag att det 

finns en klokhet i att ha en restriktivitet gällande självstyrelsens grunder. 

Finns det tillräcklig grund för att ändra från fem år till åtta år? Är det i så 

fall utrett? Det här med de studerande, är det ett reellt problem eller är det 

mera ett känslomässigt problem? När man är borta fem år och man får ett 

brev på posten att man har förlorat sin hembygdsrätt så är naturligtvis inte 

det ett bra system. Då känns det som om man har blivit fråntagen rätten till 

sin hembygd och det kan ingen ta ifrån en.  

Landskapsregeringen gör den tolkningen av situationen att den parlamen-

tariska kommitténs ställningstagande från 2009 gäller och det är detta som vi 

nu hittar lösningar på.  

Att Åland ska vara ett öppet och välkomnande samhälle och att vi vill att 

människor ska återflytta och flytta in till Åland, så det råder nog ingen skill-

nad i den viljan mellan oppositionen och majoriteten. Jag tycker att vi på ett 

mycket tydligt sätt arbetar med här frågorna, både kring integrationen, Kom-

hem.nu och med seminariet som vi hade i somras som heter ”Borta bra, men 

hemma bäst”. Där blev det mycket tydligt att vi på Åland, bland beslutsfattare 

men också inom företagen, behöver bli bättre på att hålla kontakt med de 

studerande, särskilt med dem som studerar i en bransch där man själv är ak-

tiv. Man måste hela tiden hålla kontakten och hitta möjligheter för ungdo-

marna att komma tillbaka. Det här är andra mera praktiska saker som man 

kan jobba med.  
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Vi anser att det inte finns tillräckliga skäl i det här skedet för att ändra på 

de konstitutionella grunderna.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag har hört lantrådet hänvisa till symmetri tidigare i media. 

Jag tycker att det inte är ett hållbart argument utan ett svagt argument. 

Där har vi signalen igen; fem år att förvärva och åtta år att förlora hem-

bygdsrätten. Det är en tydligare signal än att börja tala om att det ska 

vara en symmetri. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Det finns inte ett parlamentariskt stöd, vare sig 2009 eller idag 2012, att 

ändra till åtta år för att förlora hembygdsrätten. Det kan ju inte gälla 

bara unga människor. En sådan restriktion har jag inte sett i liberaler-

nas förslag, utan åtta år måste gälla för en person som är 50 år och 90 år 

osv. Det är lite oklarheter i diskussionen när man hela tiden talar om 

unga ålänningar, för det handlar väl i så fall om ålänningar i alla åldrar.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Självklart handlar det om ålänningar i alla åldrar. Det vi diskuterade och 

som kanske är det bästa exemplet är just de unga ålänningar som utbil-

dar sig på hemmaplan och sedan kanske vill vara yrkesverksamma en tid 

utanför Åland. Liberalerna har varit tydliga med att det gäller alla, för vi 

tror att det är det enklaste sättet att få lika behandling. Inom den förra 

landskapsregeringen såg vi svårigheter. Fast man har kommit till ett 

parlamentariskt betänkande så måste man också föra diskussionen. Jag 

tycker att det har varit en bra diskussion. Men jag tycker att argumenten 

från majoritetssidan har varit svaga hittills. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

I den parlamentariska kommittén från 2009 säger man att man i första 

hand önskar åtgärda frågan med de studerande med den lagstiftning vi 

har och med bibehållna grundpelare av självstyrelsen. Nu tror land-

skapsregeringen att vi har hittat en lösning på den problematiken, alltså 

är det detta som vi går in för. Som jag upplever det finns det inte ett 

parlamentariskt stöd att gå in för det förslag som liberalerna har före-

slagit med åtta år. Det finns inga utredningar på att det är ett reellt och 

verkligt problem. Vi går vidare på det som vi har enighet och åtminstone 

majoritetsstöd för.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter  

Tack, herr talman! Jag ska försöka vara kortfattad i min argumentation. Jag 

vill citera ett kort stycke ur den åländska hembygdsrätten. Det är ju ändå det 

som vi diskuterar. Jag tycker att det sammanfattar det som vi vill säga. 

”Hembygdsrätten är en av de viktigaste hörnstenarna i det åländska själv-

styrelsebygget”. Internationellt har det visat sig att hembygdsrätten är en 

unik rättslig institution. Många politiker, forskare, journalister och intresse-

rade som besöker Åland för att studera den åländska självstyrelsen har sär-
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skilt fäst sig vid hembygdsrätten och dess funktioner. Många har varit impo-

nerande. 

Vi i socialdemokraterna är restriktiva i denna fråga, vilket vi hörde att re-

geringen också är. Vem ska bevara den åländska konstitutionen om inte det 

här parlamentet? Därmed måste vi vara försiktiga. Därför stöder socialdemo-

kraterna regeringens linje att bevara hembygdsrätten på den nivån som den 

är idag, fem år att få den och fem år att förlora den. 

Däremot tycker även socialdemokraterna att det är mycket viktigt att de 

som studerar inte ska straffas. Jag tycker att det här förslaget som parlamen-

tariskt har gått igenom är jättebra fast jag själv inte har varit med i den pro-

cessen. Det låter rättvist och bra. De studerande får ändå tio år på sig, för vi 

vill ha de unga tillbaka till Åland. 

Jag också glad över att få höra ministerns tal idag om att lagberedningen 

redan har startat upp det här arbetet. Det betyder ju att vi har kommit en god 

bit på vägen. 

Jag tycker inte heller att det behövs någon ny grupp för att igen analysera 

den här problematiken. Jag tycker att vi har gått vidare och diskuterat den 

här saken klart. Nu gäller det att skrida till handling, vilket vi har fått höra av 

ministern att har skett.  

Vi hörde också under debatten att det är svårt att få hembygdsrätt fast man 

har varit borta. Det stämmer inte. Det är många som får hembygdsrätten 

omedelbart. Jag har inte upplevt att det är något problem. När man har varit 

borta och jobbat och kommer tillbaka till Åland och ansöker så får man hem-

bygdsrätten genast. Det är inte ett problem. Tack.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Ltl Kemetter sade att de studerande inte ska straffas, men ska andra 

ålänningar straffas? Det blir lite fel bakom vokabulär där, anser vi från 

liberalernas sida.  

Liberalerna var också med att driva på reformeringen av kommunal-

lagstiftningen. Där var det i begynnelsen också väldigt starkt motstånd, 

men vi fick igenom en reformering av kommunalvalslagen och nu kan 

nya ålänningar snabbt rösta i kommunalvalen. Det är vi stolta över. Vi 

fortsätter att driva vår progressiva linje som är starkt förankrad i den 

åländska myllan. 

Ltl Sara Kemetter, replik  

Talman! Nu måste jag fullständigt ställa mig bakom den parlamenta-

riska kommitténs utlåtande. De har verkligen suttit i många möten och 

diskuterat genom det här, sett för- och nackdelar och tagit fram material 

för den här diskussionen. Det är klart att det finns orättvisor i alla sy-

stem. Jag är säker på att den parlamentariska kommittén har kommit 

till bästa resultatet och då stöder vi socialdemokrater det förslaget. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Johan Ehn 

Herr talman! Det har stundvis varit en intressant, framåtsyftande och gi-

vande debatt här idag. Det är viktigt att diskutera den här typen av grundläg-

gande frågor för självstyrelsen. 
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Den parlamentariska kommittén under den förra perioden gjorde det väl-

digt ingående. Vi fick fram ett antal olika punkter som borde åtgärdas för att 

vi ska ha en självstyrelse, med rättigheter och skyldigheter för våra medbor-

gare, som är anpassade för dagens Åland. 

Nu måste man också börja verkställa de här åtgärderna. Det har gått 

många år, en tidigare regering och 2 1/2 år och vi har nu hållit på i snart ett 

år. En av de här frågorna ligger väldigt nära en lösning. Det gäller den som 

har diskuterats här idag, hur de studerande ska ha möjlighet att behålla hem-

bygdsrätten utan att bli bestraffade för att de studerar. 

Man dramatiserar femårsgränsen väldigt hårt. Jag tror att det beror på hur 

vi själva uttrycker oss. Vi pratar om att vi tappar hembygdsrätten och att vi 

får tillbaka hembygdsrätten. När man säger att man tappar hembygdsrätten 

så sänder man en signal till de studerande om att man blir bortskuffad från 

det åländska samhället. Därför tror jag på tankegången som vi bl.a. förde 

fram här under valrörelsen, att prata mer om att man har en vilande hem-

bygdsrätt under en period.  

För att det här ska fungera så måste vi ha ett hembygdsrättsregister som 

man kan lita på och som fungerar. Under sommaren har regeringen vidtagit 

mått och steg för att få registret uppdaterat. Nu gäller det bara att se till att 

man får det här systemet att fungera så att det ger varningar när man håller 

på att bli av med hembygdsrätten, så att man kan reagera på det och fundera 

på var man befinner sig i livet just nu vad som kommer att hända. Det kan 

finnas eventuella fel och då kan man rätta till det om man får den här förvar-

ningen. 

Ett av de största problemen i dagsläget är att det är många som kanske inte 

ens tänker på att det här har hänt. Det är också ganska många som inte ens 

har haft de lagenliga rättigheterna som de borde ha. 

I ett register som man bli införd i antingen genom att man föds här eller att 

man har varit boende här i fem år, så när man flyttar ut kan man få en situat-

ion där klockan börjar ticka för dem som normalt sett flyttar bort för att 

jobba. När man kommer tillbaka hem så meddelar man bara väldigt kort att 

man är hemma på nytt, stadigvarande, och omedelbart skrivs man in som ak-

tiv i registret på nytt. På det sättet har vi fått en situation där man inte tappar 

hembygdsrätten.  

När det då gäller de studerande så tycker jag och den parlamentariska 

kommittén där vi hade representant med, att det här borde man spinna vi-

dare på. Att hitta en lösning på hur man definierar en studerande. När man 

då tittar i annan lagstiftning, t.ex. i studiestödslagstiftningen, så står det där 

att den som studerar ska inte betraktas som stadigvarande borta från Åland. 

Genom att omdefiniera, som minister Lindholm sade, vad som är att betrakta 

som borta från Åland och stadigvarande när det gäller studeranden så kom-

mer det här att fungera på ett ganska bra sätt. Jag tycker inte ens att det 

borde vara en speciellt lång process för att åstadkomma det här.  

Jobbar man med att faktiskt försöka söka lösningar på det som man har 

varit inne på så finns de också oftast där. Det kräver också att man gör ett 

väldigt gediget och grundläggande arbete så att man ser att det här kommer 

att fungera. 

Med dessa två åtgärder; att få ett register som fungerar och genom att 

prata på ett annat sätt när det gäller dem som flyttar bort för arbete, så får vi 

totalt sett ett öppnare åländskt samhälle. Ett samhälle som skickar signaler 
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om hur det egentligen är. I dagsläget är det faktiskt inte så hemskt svårt att få 

tillbaka sin hembygdsrätt. Men när vi står här och pratar om att man tappar 

hembygdsrätten och om man hela tiden belyser besvären då blir det till slut 

en sanning. Vi kan framförallt se till att istället belysa det här ur en positiv 

synvinkel, då har vi löst väldigt mycket av de problem som vi har diskuterat 

här idag. Tack, herr talman. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, herr talman! Debatten börjar mer och mer påminna om en re-

missdebatt. Det är ju inte riktigt fråga om det nu. Jag tackar minister 

Ehn för ett konstruktivt inlägg. 

Jag vill lägga till en sådan här tanke; studier har egentligen aldrig an-

setts innebära byte av hemort. Så var det inte enligt gammal mantals-

skrivning, inte enligt hemortssystemen och inte enligt kommunmedlem-

skap heller. Så långt är vi överens. Men, man måste ju också i så fall 

hantera studerande som väljer att byta hemort. Det förhållandet att man 

studerar ändrar inte som sådant på hemorten, men en studerande har 

naturligtvis full grundlagsenlig frihet att själv bestämma sin hemort och 

den situationen ska också hanteras. Jag vill bara med det här säga att 

frågan inte riktigt är alldeles så där enkel i varje fall att man kopplar det 

till studiestödsregistret, enligt min mening.  

Minister Johan Ehn, replik 

Herr talman! För det första så tror jag att jag befinner mig i en remiss-

debatt. Det är en motion som ska remitteras. Jag tror att det är en re-

missdebatt, därför kanske det liknar en sådan också. 

Det finns naturligtvis en del knoppigheter kvar. Jag ser egentligen 

inte att det där är speciellt svårt heller. Redan idag är det på det sättet 

att om man studerar till exempel i Sverige i en viss ort så måste man 

skriva sig stadigvarande på den orten. Men däremot när det gäller be-

greppet stadigvarande bosatt på Åland i sammanhanget studiestöd så 

betraktar studiestödslagstiftningen den här personen som tillfälligt 

borta från Åland. Annars skulle man få problem att också få studiestöd 

under den här tiden. Det heter i grunden att man under två år ska ha va-

rit skriven på Åland för att vara berättigad till studiestöd. Det finns ing-

en koppling till vare sig medborgarskap eller hembygdsrätt. 

Lösningarna finns här och de är inte speciellt svåra. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund 

Herr talman! Jag ska inte bli långrandig i den här debatten för den har varit 

ganska omfattande. Det har pratats ganska ingående vad var och en tycker. 

Ålands Framtid står bakom den parlamentariska kommitténs betänkande. 

Vi haft en egen representant i kommittén. Vi står fortfarande bakom betän-

kande. Jag tycker att det är ett bra arbete och det borde ligga till grund för ett 

längre tidsperspektiv än en mandatperiod. Kommittén har ändå gjort ett så 

pass grundläggande arbete.  

När det gäller jordförvärv, hembygdsrätten och näringsrätt så är det väl-

digt viktigt, om man går in för förändringar, att man ska veta att det är grun-
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den till vår självstyrelse. Det är väldigt svårt att gå tillbaka till det som man 

har haft om man en gång har förändrat. Därför ska man gå i en försiktig takt 

och inte rusa i väg för att man ska vara till belåtenhet för någon av väljar-

grupp för att man ropar på att man har blivit fel behandlade. Det är ändå ett 

skydd för vår självstyrelse.  

Minister Lindholm gjorde en väldigt bra presentation när det gäller det nya 

lagförslaget och vad som ligger till grund för det. Många av de tankarna stö-

der vi. 

Det borde vara en självklarhet att ett hembygdsrättsregister skulle finnas. 

Jag välkomnar det i lagförslaget. Studiestödsregistret borde ligga till grund 

för när man börjar studera, eftersom det duger för finska staten så borde det 

duga för oss.  

Det var korta ordalag. Många andra kloka ord har sagts här. Jag tänker 

inte replikera och kommentera. Jag ser fram emot att få ta del av lagförslagen 

när det kommer. Tack. 

Talmannen 

Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är 

omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

För kännedom 

8 Kortrutt i skärgården 

Ltl Mats Perämaas m.fl. spörsmål (S 2/2011-2012) 

Ett 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 mottagan-

det. Spörsmålet lämnades till landskapsregeringen 03.09.2012. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 10.09.2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 12.09.2012. Godkänt.  

Bordläggning 

3 Geologisk lagring av koldioxid 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 10/2011-2012) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 24/2011-2012) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum12.09.2012. Godkänt.  

Remiss 

4 En oberoende landskapsrevision 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 23/2011-2012) 

Ärendet avförs och upptas vid plenum 17.09.2012. 

Talmannen 

Talmanskonferensen föreslår en gemensam diskussion i ärendena 5-7. Kan förslaget 

godkännas? Godkänt.  

Remiss 

5 Landskapsregeringens berättelse för år 2011 

Landskapsregeringens berättelse (LB 2/2011-2012) 

Remiss 

6 Landskapsrevisorernas berättelse för år 2011 

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2011-2012) 

Remiss 

7 Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 

2011 

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2011-2012) 

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

skott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens 

förslag är att alla tre ärenden remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Diskussion.  

Vicelantrådet Roger Nordlund 

Fru talman! Ärade lagtingsledamöter, landskapsrevisorerna har återigen 

överlämnat för behandling ett gediget betänkande efter noggranna genom-

gångar av en del av landskapets verksamheter. 
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Den här revisionsberättelsen innehåller, som alla tidigare, många olika sa-

ker. Den röda tråden är att landskapets ekonomi håller på att försvagas. Vi 

har mindre pengar, vi måste göra saker för att återfå balansen i ekonomin. 

Som svar på detta är att den omställningsbudget som den här landskapsre-

geringen antog i början av det här året kan fungera väldigt bra. Man ska 

komma ihåg att den här revisionsberättelsen behandlar verksamhetsåret 

2011. Den omställningsbudget som vi har antagit i den här landskapsrege-

ringen syftar till just det som revisorerna pekar på; sätta landskapets eko-

nomi i balans fram till år 2015 och se till att vi moderniserar offentlig sektor 

på Åland, både landskapets och kommunernas, på ett sådant sätt så att vi 

fungerar så kostnadseffektivt och rationellt som möjligt. 

Omställningsbudgeten innehåller några större saker. Det är samhällsser-

vicereformen som man nu arbetar med full fart framåt. Senast för någon 

vecka sedan hade vi i auditoriet ett stormöte tillsammans med kommunerna. 

Vi kom överens om att vi går vidare med tre arbetsgrupper som fokuserar på 

de verksamheter som innehåller de stora utmaningarna och de stora pengar-

na; äldreomsorgen, den tekniska sektorn i landskapet och den digitala agen-

dan. Den digitala agendan har redan en arbetsgrupp som har kommit en bit 

på vägen. Inom den här hösten kommer vi att presentera ett meddelande för 

lagtinget om våra visioner och handlingsplaner. 

 Fru talman! Jag vill påstå att arbetet är väl på gång. 

Det som däremot har blivit tydligare efter år 2011 och som vi måste ta i be-

aktande i allt vårt arbete, i landskapsregeringen, i lagtinget och i kommuner-

na, är ett tuffare läge på arbetsmarknaden. Jag hoppas verkligen att vi ska 

kunna åstadkomma någon form av samhällskontrakt mellan landskapet, 

kommunerna och det åländska näringslivet. Från regeringens sida har vi re-

dan satt igång det här arbetet. Vi har börjat föra inleda diskussioner med 

kommunerna, kommunförbundet och vi har också träffat näringslivet och 

dess organisationer för att försöka skapa oss en gemensam bild över situat-

ionen. Vad kan vi göra och vad bör vi göra för att vi ska hålla hjulen rullande i 

det åländska samhället? Vi befinner oss just nu i en sådan situation att land-

skapet, kommunerna och näringslivet har ett behov av att spara och förändra 

sina verksamheter och anpassa sig till en ny verklighet. Men samtidigt har vi 

ett gemensamt intresse att också hålla hjulen rullande i det åländska sam-

hället. Om vi alla bromsar samtidigt så får det en förödande effekt för vårt 

samhälle. Vi måste alla vara väldigt kloka i de positioner som vi har inom 

landskapet, inom kommunerna och inom det åländska näringslivet för att se 

till att vi håller i gång det åländska samhället. Det är kring detta som vi borde 

ha en form av ett gemensamt samhällskontrakt. Vi är nu i en viss nedgång 

och vi ska igenom den tillsammans. Samarbetar vi så kommer vi igenom den 

snabbare med mindre skador för det åländska samhället. 

Fru talman! Detta var min konklusion av den här landskapsrevisionsrap-

porten. Ja, revisorerna har rätt, fokus måste sättas på ekonomin. Svaret är att 

vi sätter fokus på ekonomin i samband med omställningsbudgeten och den 

budget som jobbar vi jobbar med nu. Nu gäller det att ta nästa steg, att också 

formar någon form av samhällskontrakt där vi alla tar varandra i hand och 

säger att vi ska klara det här tillsammans. Tack.  
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Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! De här ärendena skulle sambehandlas. Vicelantrådet 

uppehöll sig mest kring landskapsrevisorernas berättelse.  

I landskapsregeringens berättelse har det fallit bort tabeller för kost-

nader som har funnits med tidigare. Det måste ju finnas en orsak till det. 

Är det för att mörka några kostnader eller vad beror det på eftersom det 

har fallit bort?  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Den här regeringen har nog knappast intresse av att mörka 

kostnader från den föregående regeringen. Jag tror inte att det har varit 

orsaken. 

Landskapsregeringens berättelse genomgår naturligtvis modernise-

ring och man kanske försöker göra den mera lättöverskådlig totalt sett. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Det var inte de totala kostnaderna. Det var mera speci-

ficerat. Det gällde driftkostnaderna för landskapsfärjorna. De kostna-

derna har tidigare alltid funnits med och i den här berättelsen är det 

bortplockat. Det är ju trots allt den här regeringen som har skrivit berät-

telsen och då borde ju kostnaderna vara kvar eftersom kostnaderna de-

batterats väldigt mycket här i salen.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Om det finns ett sådant önskemål från lagtinget att den ty-

pen av tabeller som har funnits med tidigare ska återföras då är det 

mycket bra om man diskuterar det i utskottet när det här ärendet be-

handlas. Sedan får vi ta det till oss i landskapsregeringen för kommande 

tider. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Jag vill säga något om landskapsrevisorernas berättelse. 

Den liberala lagtingsgruppen tycker att det är bra att man nu ser målet tyd-

ligt, att vi ska komma till en oberoende revision av förvaltningen, det som lag-

tinget bestämmer om. Vi ska gå ifrån en mer eller mindre politisk landskaps-

revision, det ämne som vi diskuterar idag. Det är bra att man tar det steget. Vi 

ser att det finns ett lagstiftningsförslag på våra bord. Vi kommer för vår del 

att anstränga oss för att hjälpa till för att vi ska nå i mål med den reformen. 

Varför tycker vi det här? Det finns de självklara sakerna, det är bra med 

proffsrevision, det är bra med oberoende och det är kanske inte så mycket att 

orda om. Varför tycker vi att det här dokumentet som har presenterats för oss 

idag, och också tidigare dokument som har presenterats årligen, att de är po-

litiska? Det kan man exemplifiera möjligen på det här sättet som jag tänker 

göra. 

Landskapsrevisorerna säger mycket riktigt att det finns anledning för land-

skapet att spara ännu mera pengar. Det är något som vicelantrådet var inne 

här tidigare i sitt anförande och det är någonting som vi alla har kännedom 

om. Lagtinget har sagt detta upprepade gånger. Landskapsrevisorerna säger 

det här men samtidigt väljer landskapsrevisorerna att säga att resurserna är 
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otillräckliga vad gäller resurserna underställda IT-chefen. Så som vi och jag 

tolkar det så väljer landskapsrevisorerna att göra politiska prioriteringar. 

Man vill att landskapet ska spara och man säger var man ska sätta till mera 

resurser. Saken är inte fel i sig men de här politiska prioriteringarna ska ändå 

rimligen göras av landskapsregeringen och lagtinget, medan revisorerna se-

dan granskar det fögderi som bedrivs efter att de politiska besluten är tagna. 

Landskapsrevisorerna säger mycket riktigt att språkrådet har varit passivt 

år 2011. Beroende på ordförandesituationen har inte språkrådet utfört det ar-

bete som rådet var ämnat för, vilket står i revisorernas berättelse. Det är inte 

så mycket att säga om det. Det som inte framgår ur berättelsen är att land-

skapsregeringen ändå har ägnat sig åt språkpolitik och språkpolitiskt arbete i 

allra högsta grad. 

Landskapsregeringen har aktivt arbetat med att ge innehåll åt självstyrel-

selagens språkstadganden, att man ska värna om Ålands svenskspråkiga re-

gim. För att svenskspråkigheten här på Åland ska fungera, i enlighet med de 

stadganden som finns, så kräver det också att nationen Finland värnar om de 

två nationalspråken som finns i landet.  

Vid sidan av det obefintliga arbetet i språkrådet ägnade sig landskapsrege-

ringen mycket aktivt bl.a. åt det av Folktinget aviserade och initierades 

språkprojektet som leddes av president Martti Ahtisaari. Den vägen arbetade 

vi för ett bättre språkklimat och för tvåspråkigheten i nationen vilket ska 

också gynna Ålands enspråkighet på sikt. I det arbetet deltog ltl Gunnar Jans-

son på ett aktivt sätt. Arbetet ledde till att man skrev så här i handlingspro-

grammet i den av Ahtisaari ledda gruppen: ”Upprätthållande av två levande 

nationalspråk i Finland är intimt förknippat med de åtaganden gentemot 

landskapet Åland som Finland förbundit sig till i internationella överens-

kommelser. Landskapet Ålands enspråkigt svenska status, som den är tryg-

gad i folkrätten, och konstitutionell och nationell lagstiftning måste respekt-

eras och upprätthållas. Syftet med Ålands självstyrelse är att säkerställa 

Ålandsöarnas befolkning, bevarandet av dess svenska språk, kultur och lo-

kala traditioner.” Det är bra text, det kan knappast någon ifrågasätta. Det är 

ett resultat av ett aktiv språkarbete.  

Vad hände sedan? Det här arbetet låg till grund för den språkstrategi som 

den sedermera blivande finska regeringen anammade och började jobba ef-

ter, efter riksdagsvalet våren 2011. Regeringsprogrammet för den förut-

nämnda regeringen omfattade sedermera tanken om en nationell språkstra-

tegi vars arbete leds av statsminister och där lantrådet Camilla Gunell får 

vara med. 

Om det är möjligt kunde den här diskussionen om det som skedde under 

2011 kanske vara lite framåtsyftande. Kunde möjligen lantrådet för lagtinget 

berätta om hur detta arbete har kommit i gång, om det har kommit i gång och 

hur tankarna går i den här frågan? Det vore vi tacksamma för. 

Det är inte bara vi liberaler som säger det här, enligt uppgift fördes dis-

kussionen i den av Ahtisaari ledda gruppen, att frågan om Finlands tvåsprå-

kighet kanske avgörs just nu. Det kanske låter ödesmättat, med det ligger sä-

kert någonting i det. 

Förutom detta så ansträngde sig landskapsregeringen och arbetade med 

förbättringar i språkservicen i EU-ärenden, handläggningen av dem i statsrå-

det och vid de olika ministerierna, vilket också självstyrelsepolitiska nämn-

den har angett i sitt senaste betänkande. Landskapsregeringen jobbade med 
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att få de kollektivavtal översatta som inte har blivit översatta. Pengar öron-

märktes i den finländska statsbudgeten för att rätta till att problemet. 

 Även om språkrådet i sig inte fungerade till fullo så utförde landskapsrege-

ringen det språkpolitiska arbete som varje landskapsregering behöver göra. 

Språkrådet bör fungera framöver, språkrådet kan behövas som inspirations-

källa och kanske som en kyrkstöt ibland, Man kan inte bara gömma sig 

bakom språkrådet och säga att det räcker till. Tack. 

 Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Det var överraskande att liberalernas huvudanförande 

handlade om språkfrågan. Det är ju alltid spännande att diskutera den 

saken. 

Jag tycker ofta att debatten får lite väl svartvit karaktär, den är ofta 

inte så förenklad som många här i salen vill framställa den. Det är viktigt 

att man nyanserar det, speciellt om man gör ett uttalande som; i dessa 

tider avgörs Finlands tvåspråkighet. Jag förstod att ltl Perämaa hänvi-

sade till president Ahtisaari. Det skulle vara värdefullt att veta på vilket 

sätt man ska mäta denna apokalyptiska utsaga?  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Den här frågeställningen leder förstås till en bred debatt, 

vilket vi från liberalernas del inte har något emot. Frågeställningen kan 

knappast besvaras i sin helhet bara genom en replik. Vi liberaler har 

ändå den uppfattningen att med tanke på att statsmakten och Finlands 

regering lägger så mycket vikt i den här frågan, genom att tillsätta en ar-

betsgrupp som leds av statsministern, så har man också insett den för-

ändring som håller på att ske i samhället i Finland. Det svenska språket 

får allt mindre utrymme. Vår landskapsförvaltning märker dagligen att 

det finska språket dominerar. Om man inte nu, då ett arbete leds av 

statsministern, kan komma framåt och bryta trenden så hur ska man då 

kunna bryta denna trend i framtiden? 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Om tillsättandet av en arbetsgrupp är någon slags varningssignal att nu 

är undergången nära så det har jag lite svårt att se hur det skulle kunna 

rätta till en så katastrofal situation. Jag ville ändå att ltl Perämaa lite 

mera konkretiserar hur man vet när tvåspråkigheten har slutat fungera 

helt i Finland? Vilka kriterier och mått har man? Att det bara blir mera 

och mera finska i förvaltningen har jag hört i 35 år. Men fortsättningsvis 

kommuniceras det på något sätt med statsmakten. De här utsagorna är 

ofta väldigt övergripande och vi måste stå emot hotet. Men om inte hotet 

kan konkretiseras lite bättre så då är det lite svårt att bemöta det. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Det verkar som om socialdemokraterna, eller möjligen bara ltl Barbro 

Sundback, för sin del inte ser den här trenden där tvåspråkigheten i Fin-

land ändå är utsatt för tryck. Inte för att jag ska göra mig till talesman 

för andra lagtingsledamöter men jag har den uppfattningen att många 

inser att något håller på att ske i Finland, vilket inte är till fördel för det 
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svenska språket. Jag säger det igen, om Finlands regering sätter en 

statsminister för att leda en arbetsgrupp så blir det politiska trycket på 

statsministern och alla andra i den gruppen väldigt stort att man ska 

kunna komma till förslag och strategier för hur man ska bryta den tren-

den.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Lantrådet Camilla Gunell 

Fru talman! Även jag är överraskad och glad över ltl Perämaas frågor kring 

språkfrågan. Jag berättar väldigt gärna om vad som pågår där. Det är mycket 

riktigt om statsministerns arbetsgrupp för de båda nationalspråken. Från 

åländsk sida och från svenskspråkigt håll tolkar vi det framförallt starkt att 

det handlar om att stärka svenskan. Men det handlar uttryckligen om att 

stärka båda nationalspråken. Som vi alla vet så är det ju nog den svenska de-

len som behöver den största förstärkningen.  

Nationalspråksstrategin håller sitt tredje politiska möte här i oktober. Det 

har också tillsatts en arbetsgrupp med tjänstemän som har till uppdrag att 

mera bereda ärendena.   

Det handlar väldigt mycket om språkförändringarna och det som sker i 

språkklimatet på rikssidan, framförallt i samband med kommunreformen och 

kommunernas möjligheter att ge service på svenska inom vård, utbildning 

och andra områden där medborgarna är väldigt angelägna att det finns ser-

vice på båda språken. 

Mandatperioden är satt till årsskiftet. Det är en ganska kort politisk tidta-

bell. Om vi ska kunna hålla den så måste statsministern bjuda till flera möten 

här under hösten för att vi ska komma mål och ro det här arbetet i land. Jag 

ser det som ett stort och mycket viktigt uppdrag. 

Justitieministern och tillika Ålandsministern fungerar som viceordförande 

i nationalspråksstrategin. Vi har alla möjligheter att få till ett bra betänkande. 

När det gäller det åländska språkrådet så är det som revisorerna säger, det 

har legat lite för fäfot under halva förra mandatperioden. Det är lite synd. Jag 

tycker att man kunde ha fattat beslut när man såg att det här inte fungerade. 

Ordförande frånsade sig uppdraget. Man skulle istället ha ombildat språkrå-

det så att det skulle ha fått en mera given plats i självstyrelsesystemet och fått 

ett tydligare uppdrag. 

I regeringen har vi begärt att få en avrapportering av det tidigare tillsatta 

språkrådet. Det har gett mig och de berörda tjänstemännen sin syn på vad 

som fungerade och inte fungerade. Regeringens avsikt är nu att i budgeten för 

2013 beskriva hur ett nytt och mera uttalat språkpolitiskt uppdrag kunde se 

ut för ett kommande språkråd. Ett språkråd kan inte agera ensamt, utan det 

måste ligga mycket tätt ihop med regeringens övriga språkpolitiska ansvar 

och agerande. Vi återkommer till det, vi kommer också att fatta beslut om ett 

nytt uppdrag och tillsätta språkrådet med nya fräscha krafter. Tack. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack för upplysningen, värderade lantråd. Man kan också tillägga att en 

betydande del av Ahtisaarikommitténs arbete var att påverka det rege-

ringsprogram som skulle utformas efter riksdagsvalet i mars 2011. Det 

lyckades väl till den del den nationella strategin nu har kommit i gång, 
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men också vad gäller skrivningar om det språkliga umgänget mellan ri-

ket och landskapet. 

Vikten i den internationella språkliga strategin förstärks därför att 

statsministern sätts i spetsen för ett sådant projekt. Det är tämligen 

ovanligt att så sker en demokrati som Finland. Jag vill inskärpa vikten 

och betydelsen i uppdraget nu och för framtiden. Jag önskar lantrådet 

lycka till i hennes viktiga deltagande.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Jag vill gärna föra tillbaka frågan igen på åländsk botten. 

Det sades att man skulle omorganisera språkrådet. Lantrådet och jag är 

helt eniga om att det inte har fungerat speciellt bra de sista åren. Jag 

förstod att man skulle fatta beslut om ett nytt uppdrag för språkrådet.  

Om man drar filmen tillbaka till den parlamentariska språkkommit-

tén, som lantrådet Gunell var med i, så leddes den kommittén av dåva-

rande lantråd. Det språkpolitiska arbetet hade man på en väldigt hög 

politisk nivå. Det var det aldrig meningen att det skulle bli en tandlös 

tjänstemannagrupp, utan det skulle vara en politisk språkgrupp eller ett 

språkråd. Jag tror fortfarande att det är de rätta tankarna, precis på 

samma sätt som man gör i Finland, man för upp frågorna på högsta 

nivå. Borde vi också göra det här? Står lantrådet bakom de tankar som 

fanns i betänkandet från första början? 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Det är mycket riktigt, jag var med i språkstrategigruppen som leddes av 

dåvarande lantrådet Nordlund. Det var en intressant upplevelse. Mycket 

av det som sades i det betänkandet har också förverkligats, bl.a. har 

ÅSUB gjort den utredning som efterfrågades. Språkrådet var ju en direkt 

åtgärd från det arbetet, att man skulle tillsätta ett språkråd. Min avsikt 

och jag tror att jag har regeringen med mig, är att det här rådet måste 

vara politiskt och det ska ledas av lantrådet. Det är på det sättet som vi 

får en samklang i språkpolitiken. Jag tycker att det är helt rimligt. Vi har 

självstyrelsen tack vare vårt språk, vår kultur och våra lokala sedvänjor. 

Vad gäller kulturen så har vi kulturdelegationen som särskilt arbetar 

med den kulturpolitiska delen. Vi har också hela museibyrån som hante-

rar de lokala sedvänjorna och fornminnespolitiken, men vi har inget sär-

skilt organ som jobbar med språk. Därför är det helt rimligt att vi går vi-

dare med det.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag är tillfreds med det svaret. Om jag inte missminner mig när det gäl-

ler det parlamentariska betänkandet så var ledamoten Gunell i det arbe-

tet lite i opposition mot de övriga partierna som hade en väldigt pro-

gressiv hållning. Däremot håller jag inte med om det som sades att 

många av tankarna har förverkligats. Det är väldigt få av de politiska 

övergripande tankarna som man faktiskt har gjort någonting åt. Det är 

det som är det viktiga. Förstår jag lantrådet rätt nu så är lantrådet be-

redd att leda ett sådant här arbete? Jag tror att jag vågar påstå att från 
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Ålands Framtids sida medverkar vi gärna på ett så konstruktivt och bra 

sätt som möjligt om man får något att hända när det gäller de här frå-

gorna. För så har inte varit de senaste åren. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Man måste dra den slutsatsen av den här mandatperiodens arbete att 

det språkråd som tidigare fanns inte fungerande. Det språkrådet hade 

både en språkpolitisk men också någon typ av språkvårdande uppdrag. 

Man måste renodla uppdraget, knyta det starkare till regeringens politik 

och där starta diskussionen och driva frågorna framåt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Petri Carlsson 

Tack fru talman! Bästa kollegor, rent allmänt gällande det här boslutet kan 

jag konstatera att det är ganska svårt för mig som är ganska ny i lagtinget att 

få ett ordentligt grepp om ekonomin trots att jag har högskoleutbildning i 

ekonomi. Jag och säkert många andra med mig skulle ha lättare att förstå 

landskapets ekonomi om vi hade affärsbokslut. Jag hoppas innerligen att den 

här landskapsregeringen skyndar på det arbetet. 

Tittar man på nu liggande bokslut kan man konstatera att tillräckliga åt-

gärder inte har vidtagits i tid. 17,5 miljoner euro i underskott. Utjämnings-

fonden minskades med 15 miljoner euro och flera miljoner euro till från ut-

jämningsfonden kommer att behövas den närmsta tiden innan den här land-

skapsregeringens ansvarsfulla åtgärder får effekt. Vi får verkligen hoppas att 

vi slipper gå med mössan i handen till banken och låna pengar till driften som 

kommer att belasta våra kommande generationer. De får redan tillräckligt 

med börda på grund av kommunernas och statens skuldsättning. 

Den absolut sämsta fördelningspolitiken är om vi låter våra barn få betala 

våra skulder och räntor och därmed betala mer och mer skatt för sämre och 

sämre välfärd. Det är i mitt tycke inte rätt och det är dessutom omoraliskt. 

Vår generation måste betala för sig! 

Hur ska vi då lyckas med detta att vi ska stå för våra egna kostnader? Är 

det inte bara att höja skatter och så kör vi på som vanligt? Nej, det är en usel 

politik att bara höja skatter utan att göra något annat. Det leder då bara till 

mindre i plånboken och därmed försämrad köpkraft och stigande arbetslös-

het. Vi måste alltså minska den offentliga kostnadskostymen också. Här har 

vi fått ett väl balanserat förslag presenterat av nuvarande landskapsregering i 

samband med omställningsbudgeten. Med den nya politiken ska vi ha brutit 

den långsiktiga trenden med kontinuerliga underskott i ekonomin. 

Landskapsrevisorerna påpekar bland annat att bokslutet bör innehålla en 

finansieringsanalys och att bokslutet bör kompletteras med nyckeltal som vi-

sar den ekonomiska utvecklingen i landskapet under en längre tidsperiod. 

Jag håller med och tycker att det här är viktigt. 

Om vi tar nyckeltal till exempel så är de centrala i modern ekonomistyr-

ning. En mycket tydlig trend nu är att nyckeltal används i större utsträckning 

inom ekonomistyrning. Mer och mer används också verksamhetsorienterade 

nyckeltal. Här har vi en hel del att förbättra. 

Ett par nyckeltal som jag saknar särskilt mycket är årsarbete och förverkli-

gat årsarbete. Staden har det i sitt bokslut och det kompletterar nyckeltalen 
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om antalet anställda mycket bra. Sammantaget får man en mycket bättre bild 

av hur mycket arbete som förverkligas i offentlig sektor. Jag vill här påminna 

om att ett enigt finans- och näringsutskott i betänkandet gällande omställ-

ningsbudgeten uppmanat landskapsregeringen att rapportera i form av års-

arbeten i både budgetar och bokslut framöver. 

Jag tänker också gå in på några enskilda detaljområden som jag tycker att 

kan vara värt att belysas.  

Gällande IT-avdelningen har vi fått med en kostnadssammanställning som 

bilaga till landskapsregeringens berättelse. Ur den går det inte att utläsa hur 

mycket vi betalar i licenser. Vanligtvis är licenskostnader en väsentlig del av 

kostnader inom IT-sektorn. Det är något man behöver följa upp kontinuer-

ligt. Här kan det finnas betydande vinster att hämta och dessa kostnader för-

tjänar att redovisas öppet. 

På trafikavdelningen kan man läsa att det fanns ett mål att införa avgifter 

och att landskapsregeringen misslyckades med detta på grund av att matro-

serna inte bedömdes kunna hantera mer biljettförsäljning. Det här känns som 

att man har gett upp för enkelt och liknar den argumentation som förs från 

vissa i staden om att det skulle vara svårt, kanske omöjligt, att uppbära avgif-

ter. Åtminstone jag kan inte förstå varför i princip alla andra i hela världen 

kan ta ut avgifter, men inte den offentliga sektorn på Åland. Märkligt! Tack! 

Ltl Karl-Johan Fogelström 

Fru talman! Det finns en hel del intressant läsning i landskapsrevisorernas 

berättelse för år 2011. Revisorerna påpekar helt motiverat att årsredovisning-

en och bokslutet borde innehålla mer sammanhållen och övergripande in-

formation som t.ex. finansieringsanalys, ekonomiska nyckeltal för längre 

tidsperioder, bokslut och verksamhetsberättelse i ett sammanhållet doku-

ment och systematisk uppföljning av målsättningar. 

Som bekant är stora förändringar på kommande vad beträffar landskaps-

revisionen. Vi välkomnar dem. Samtidigt kommer landskapsregeringen att 

modernisera upplägget av budgetering och redovisning. I samband med 

dessa stora förändringar är det högst lämpligt och absolut nödvändigt att års-

redovisningar och bokslut görs mer informativa och lättillgängliga. Jag håller 

med ltl Carlsson i det här fallet. Det nuvarande upplägget av landskapets re-

dovisning, budgetering och budgetuppföljning lämnar mycket övrigt att 

önska i form av överskådlighet och lättförståelighet. 

Jag har gjort några iakttagelser som jag vill dela med mig: Landskapsrevi-

sorerna påpekar att det finns en mängd viktiga utvecklingsområden inom IT-

sektorn, inte minst den s.k. digitala agendan, som pockar på uppmärksamhet 

och framförallt på tillräckliga resurser. Trots att sparbetinget är stort är land-

skapsregeringen ändå tvungen att säkra tillräckliga resurser för de olika IT-

projekt man står inför. Annars kan man inte genomföra nödvändiga rational-

iseringar i landskapsförvaltningen. 

Revisorerna tar upp problematiken kring Folkhögskolan vars verksamhet 

alltmer börjar ifrågasättas. Frågan är om landskapet längre har råd att satsa 

på en verksamhet som inte längre efterfrågas i tillräcklig utsträckning. 

Revisorerna lyfter också fram stödet till kollektivtrafiken som man föreslår 

ska ses över. Intressant att notera i detta sammanhang är den nya kollektiv-

trafiklagen, som antagits av riksdagen, förutsätter att kollektivtrafiken bör 

göras mer attraktiv för att öka användningen. Stöd till kollektivtrafiken i tä-
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torterna bör beviljas mer flexibelt, vilket också är i linje med de klimatpoli-

tiska målsättningarna. Medel för statsunderstöd till kollektivtrafiken har re-

serverats i statens budget. 

Vidare ifrågasätter landskapsrevisorerna det delade ledarskapet för Ålands 

Utvecklings AB. Detta är säkert en iakttagelse som bör prövas av landskaps-

regeringen. 

Fru talman! Landskapsrevisorerna har anlitat den multinationella revis-

ionsfirman PricewaterhouseCoopers för att granska ÅHS interna övervakning 

och bokslutsrapport. Det är viktigt att landskapsregeringen genom ÅHS sty-

relse nu följer upp den fortsatta processen med åtgärder i anledning av re-

kommendationerna i PricewaterhouseCoopers granskningsrapport.  

Punkter som jag uppfattar angelägna att kritiskt granska är löneprocessen 

där behörigheter och godkännande innan utbetalning känns särskilt väsent-

liga. PricewaterhouseCoopers revisorer påpekar att det är skillnader i upp-

ställning mellan ÅHS budget och resultaträkning. Med den omfattande verk-

samhet som ÅHS bedriver är det ytterst angeläget att budget och resultaträk-

ning är fullt kompatibla och möjliggör en fortlöpande jämförelse mellan bud-

get och utfall. 

Fru talman! Detta var den socialdemokratiska gruppens kommentarer till 

landskapsrevisorernas rapport för år 2011. 

Minister Johan Ehn, replik 

Talman! Ltl Fogelström berörde Ålands folkhögskola i sitt anförande. 

Precis såsom det är skrivet i revisorernas berättelse så behövs ett för-

ändringsarbete vid Ålands folkhögskola. Man måste samtidigt komma 

ihåg att man under det här senaste året har inlett ett sådant arbete. Man 

har bland annat gjort om kursupplägget på ett sådant sätt att vi under 

skolåret 2012-2013 har flera studerande än tidigare. Förändringsarbetet 

med folkhögskolan ska fortsätta.  

För egen del ser jag fortsättningsvis att folkhögskolan har en roll i det 

åländska utbildningssystemet, även om vi nu under det här kommande 

året har ett behov av att fortsätta ett förändringsarbete så att man får 

utnyttja de resurser som finns allokerade dit på bästa möjliga sätt.  

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Vi får hoppa att det här leder till att skolan kan fortsätta på ett motiverat 

sätt och att utbildningen efterfrågas i tillräcklig utsträckning. Det är 

mycket pengar det är frågan om, det är det som är min poäng. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag tror att det är bra att revisorerna har uppmärksammat 

lagtinget på detta. Samtidigt borde man också ha sett att både i den 

budget som nu gäller och i det fortsatta arbete, som den här regeringen 

nu har gjort, så finns också skrivningar om ett förändringsarbete som 

pågår. Det är ju inte tack vare det som står nu i revisionsberättelsen som 

leder fram till förändringsarbete. Både på avdelningen och också ute vid 

skolan har man insett att när man har ett väldigt litet elevunderlag då 

måste man fundera på framtiden.  

Vi har också en grupp med studerande som söker sig till folkhögsko-

lan som samtidigt också kan vara föremål för andra typer av åtgärder 

som vi gör från utbildningsavdelningens sida. Jag tänker på Katapult, 
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jag tänker på Ungdomslotsarnas verksamhet och jag tänker också på de 

olika typer av specialutbildningar som vi har inom gymnasieskolan. Det 

gäller att få ihop det här till en gemensam mix som kan bli riktigt, riktigt 

bra. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Lycka till! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Det lät lite uppgivet när ltl Fogelström pratade om 

folkhögskolan. Det kändes som om han var beredd att kasta in handdu-

ken när det gällde folkhögskolan. Är man verkligen beredd från social-

demokraterna att släppa i väg det kulturarvet eller ska vi kämpa för sko-

lan till varje pris? Det är en frågeställning som kanske kunde väckas här. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Vi vill att det ska vara en efterfrågad och behövlig kunskap och verk-

samhet som bedrivs där som är värt pengarna. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! När det gäller verksamheten på folkhögskolan så är 

det en speciell typ av utbildning som skiljer sig lite från annan utbild-

ning. Det är inte direkt samma utbildning som man får i Ålands yrkes-

gymnasium. Det är lite friare och på ett annat sätt. Den här typen av ut-

bildning är inte efterfrågad i Sverige heller speciellt, så det är inte unikt 

för Åland. Det här är en genomgående trend som finns överallt. Om det 

råkar vara en trend nu så är frågan om man ska släppa folkhögskolan 

och lägga ner den? Efterfrågan kanske blir stor efter några år igen. Efter-

frågan växlar. Man kanske kan acceptera att vi naturligtvis jobbar sten-

hårt för att hålla elever där. Det kan vara tillfälliga nedgående trender 

som kan förbättras igen. Frågan är om man ska lägga ned skolan ändå?  

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Det verkar som om ltl Mattsson håller med oss om att verksamheten 

som bedrivs där ska vara efterfrågad och behövlig. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag noterade att kollegan Fogelström hänvisade till Price 

Waterhouse Coopers OY:s synpunkter på att ÅHS bokslutet och budge-

ten inte var riktigt jämförbara. Det har att göra med det här gamla pro-

blemet som vi har diskuterat att landskapets budgetering är som den är. 

Den är gammaldags och borde ha förnyats för länge sedan. Vi hoppas att 

det ska ske så fort som möjligt. ÅHS har då att anpassa sig till den bud-

geteringen idag och gör därför upp sin budget utgående från samma 

principer som landskapet har. Man har sedan försökt modernisera sin 

bokföring lite och har resultaträkning som revisionsbolaget hänvisade 
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till att inte riktigt är jämförbart med budgeten. Därför har de här med 

varandra att göra. Vi måste först rationalisera landskapets budgetering. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Jag tror att vi är röriga eniga om behovet av att den här rationalisering-

en ska ske omgående. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Göte Winé 

Fru talman! Sanningens minut är här. Vi är tre socialdemokrater på rad nu på 

talarlistan.  

Vi har nu fått landskapsrevisorenarnas berättelse för år 2011 och det är all-

tid lika intressant att läsa den. Vad är det som får ris och vad är det som får 

ros? Sedan får man ju själv då ge sig en uppfattning om det hela. 

Det ska bli intressant att debattera lagen om oberoende revision. Kanske vi 

får en mera opolitisk granskning längre fram. 

Fru talman! Jag kommer och börja lite bakifrån i revisionsrapporten och 

göra ett litet plock. I stycket kring Ålands Teknologicentrum ser ju revisorer-

na en del på inkubatorverksamheten. Åland har många företagare, man får 

lätt hjälp och det är nog mycket tack vare vår litenhet, att man vet vart man 

ska vända sig. 

Men riktar vi oss till rätt personer? En person som jag ser upp till är starta-

ren av fryshuset Anders Carlberg som sade på ett seminarium om ungdomar 

och utanförskap att de ungdomar som är för otåliga i skolan blir utomordent-

liga entreprenörer, bara man tar vara på dem och leder dem på rätt väg. År 

2011 lade vi in nästan 400 000 euro på just Ålands teknologicentrum och se-

dan har vi Ålands Näringsliv som även de satsar på att stöda i projekt som 

Ungt entreprenörskap och starta eget, vilket är bra. 

Om de sistnämnda projekten kan jag ha mycket åsikter men de är inte om-

nämnda i revisionsberättelsen så jag lämnar det till annat tillfälle. Min poäng 

till detta är att vi har lagt säkert ½ miljon euro med skattemedel att stödja 

nytt företagande, men till vem riktar vi dessa pengar? Här måste vi se hur 

man kan jobba för att få fler unga praktiska ungdomar hjälpa dem att se möj-

ligheten att starta egen verksamhet. Vi bör tillsammans hitta och ta vara på 

våra unga entreprenörsförmågor. Nu tror jag istället att vi kväver våra entre-

prenörsungdomar att ställa sig i ledet och foga sig i ledet som alla andra. Vi 

bör se hur vi kan låta alla unga växa som personer. 

Nu kommer jag då automatiskt in på utbildning och inte långt från Ålands 

teknologicentrum så är ju högskolan på Åland och där man ser där hur viktig 

betydelse vårdutbildning har för skolan och för Åland. Här kan man börja 

undra på att hur ska högskolan på Åland se ut? Kanske borde man utveckla 

högskolan till mer inom vård och omsorg? Tänk att vi kan börja forska mer 

inom vård och omsorg på Åland, vilket leder till att ålänningarna får ännu 

bättre vård och omsorg än vad de redan har idag. 

Avslutningsvis, fru talman, kommer jag nu att fokusera på revisorernas 

nedslag på Ålands Folkhögskola. Revisorerna nämner om möjligheterna att 

läsa upp betyget och där kan nu minister Ehn sätta stämpeln ”ÅTGÄRDAT” 

på den meningen med versaler. För efter att jag lyft den frågan i budgetdebat-

ten så har det nu åtgärdats för alla skolor, ja t.o.m. att ungdomarna på Kata-
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pult kan läsa upp betyget på Ålands gymnasium. Visst finns det utmaningar 

att få det att passa in med alla skolor, men det är en förvaltningsfråga som 

inte vi ska blanda oss i. För finns det vilja, finns det en väg. 

Sedan har folkhögskolan nu fått en vändande trend med sökande elever 

och efter att startat nya linjen som just heter ”nya linjen” så är det nu en ök-

ning med sökande och antagande elever. Men man behöver nog nu på helhet-

en. Vad har vi för utbildningar på Åland och hur får vi helheten att fungera 

om man ser på utbildningsalternativen för de unga som gått ut grundskolan? 

En utmaning för skolans ledning, där skolans direktion då givetvis ingår, 

är att se vad man erbjuder för lärarresurser till skolans nya behov. Och då 

tänker jag på att man bör se mer vad samtliga skolor på gymnasialstadiet till-

sammans erbjuder för tjänster. Vi behöver se mer samordning än vad de görs 

idag och att då man kan nyttja personalen mer i samtliga skolor. 

Ibland får man känslan att vissa nästan ser på folkhögskolan som ”den fula 

ankungen ” och att de blir lite utanför när det diskuteras samarbete mellan de 

olika skolorna. Så glömmer man att ha med folkhögskolan i diskussionerna, 

som medför att det gör upp allt själva inom personalfrågor.  

Men här har jag förstått att minister Ehn har ett sådant arbete på gång i rö-

ret så nästa höst får jag sätta stämpeln på mitt papper här ”ÅTGÄRDAT”. 

Det jag inte tror att jag får sätta stämpel på är den fina byggnaden rektors-

bostaden som man skulle kunna göra mycket med. Jag sitter själv i folkhög-

skolans direktion och har varit och tittat på byggnaden. Men vem har råd 

med visioner där? Jag har många visioner men varken pengar eller befogen-

heter att utveckla byggnaden. Däremot så skulle man nog nödvändigtvis be-

höva se vad man göra med den fina lokalen innan den förfaller helt.  

Man behöver definitivt omgående se över vad man kan göra för att sänka 

uppvärmningskostnaderna på Ålands Folkhögskola. Men trots att man från 

skolan hört av sig till byggnadskontoret om en energibesiktning så har man 

inte hört av sig till Ålands Folkhögskola, vilket är synd för det är ju en sak 

som är brådskande. 

I revisorernas berättelse nämns; ”när det gäller inbesparingskraven inom 

landskapet så har de bidragit till färre yngre studerande. Studerande under 

18 år får inte bo på internatet under helgen då skolan inte har personal på 

plats.” Då frågar jag mig om man ska man bo på skolan då det inte är skola? 

Jag tycker givetvis att man ska fara hem på helgerna, om vi pratar om de 

som är under 18 år. Om det finns studerande från Sverige så löser man nog 

det. Där tycker jag inte att det resonemanget håller. Att man inte får bo där 

på helgerna har ingenting med inbesparingskraven att göra.  

Inom Ålands Folkhögskola har vi också den fria bildningen. Där bör vi se 

vad vi erbjuder för där har vi också ett sjunkande antal sökande. Men inte ska 

vi prata om att lägga ner. Vi ska mera se vad vi erbjuder vi, mera samordning 

och framförallt finns det en vilja så finns det en väg. Här får vi gå vidare och 

se det.  

Fru talman! Vissa av sakerna i revisorernas berättelse får man sätta stäm-

peln ”ÅTGÄRDAT” redan nu där den sittande landskapsregeringen hunnit 

framåt. Angående de andra ärenden jag nämnde så kan man sammanfatta att 

finns det en vilja finns det en väg. Nu gäller det att vilja och prioritera rätt. 

Tack.  
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Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det gläder mig att ltl Göte Winé anser att Ålands 

Folkhögskola är nödvändig. Vi från Ålands Framtid nämnde samma be-

kymmer om folkhögskolan när vi behandlade budgeten. Vi påpekade 

vikten av att man ordar en plats för sådana som hamnar lite utanför när 

det gäller betygen, så att de har en möjlighet att läsa upp. Det bör finnas 

en plats. Jag är glad att det har åtgärdats så fort. I sin iver att spara hop-

pas jag att man inte gör som med Ålands Naturbruksskola, lägger ner 

skolan. Det är bra att ltl Göte Winé jobbar för den saken i direktionen.  

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Jag kan lugna ltl Brage Eklund, vi är många i direkt-

ionen som jobbar åt det här hållet. Just nu ser vi också en stigande trend 

med unga som söker dit. Genom den nya linjen så hittar man en ny väg. 

Det gäller bara för oss att hitta den rätta vägen så att vi får ungdomarna 

att stanna kvar och att de känner att de får de verktyg som de behöver.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Johan Ehn, replik 

Talman! Det är skönt att höra att socialdemokraterna, via ltl Göte Winé, 

visar på att det också finns en fortsättning att våga jobba med frågorna 

kring folkhögskolan. Det är viktigt. Det utvecklingsarbete som pågår är 

på väg åt rätt håll. Det krävs en hel del arbete för att vi inte ska gå 

samma väg till mötes som andra skolor. Jag är helt inne på samma linje 

som ltl Winé i detta sammanhang.  

När det gäller fastigheterna så delar jag oron som både revisorerna 

och ltl Winé lyfte fram här. Vi har alltför många tak som vi bara under-

håller för takens skull och inte har en verklig verksamhet under. Det på-

går ett arbete från landskapsregeringens sida med en gemensam fastig-

hetsförvaltning som ska göra att vi får ett bättre grepp kring fastighets-

frågorna. Jag tror att även den här biten skulle vara viktig.  

Fru talman! När det gäller högskolan så är det mycket möjligt att man 

ska fundera vidare kring vårdutbildningen. Vi är just nu inne i ett arbete 

med ett utbildningsavtal som är försenat, men där ska tankarna finnas 

med. Vi har också alltid sett nyttan för högskolan när det gäller vårdut-

bildningarna.  

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Om elevantalet skulle fortsätta att sjunka så behöver 

man se vad vi har och vad vi erbjuder. Här ser vi nu en vändande trend, 

det blåser nya vindar, det finns en väg att gå och det kommer nytt.  

Jag tror personligen mycket på samordningen som minister Ehn 

nämnde i ett tidigare replikskifte.  

Det är jättebra om utbildningsavdelningen eller någon annan finns 

med i tankarna när man ser på rektorsbostaden. Jag tror att det finns en 

enorm kapacitet att utnyttja den lokalen för flera skolor tillsammans, 

om man jobbar efter mina tankar som jag kan berätta om någon gång åt 

minister Ehn.  
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Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Arbetet med att använda skolan vidare bygger på grundtan-

ken om att vi har en hel del i resurser i dagsläget som vi ska använda på 

en viss grupp elever och som vi ska se till att används på bästa möjliga 

sätt. Folkhögskolan finns med i den tankemodellen. 

Sedan har vi ett antal linjer som har varit väldigt populära och som 

jag hoppas att ska fortsätta att vara det i framtiden. Jag tänker på natur-

foto och hantverksutbildningen. Hantverksutbildningen kom dit under 

den föregående perioden efter en lång politisk diskussion om hur man 

skulle göra. Det finns nu ett behov av att diskutera hur man faktiskt får 

den linjen att vara attraktiv i framtiden. Det har gjorts ganska stora in-

vesteringar och verksamhetsförutsättningar för att bereda hantverkslin-

jen plats på folkhögskolan. Men nu är det ett sviktande elevunderlag 

även där. Det finns ett jättebehov av att få arbetet vid skolan att leva upp 

på nytt. Det finns alla förutsättningar med de resurser som man har nu 

och kanske t.o.m. lite mindre resurser längre fram om vi kan samut-

nyttja.  

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Jag tänkte inleda min replik med att säga att jag håller 

helt med minister Ehn, men efter sista meningen så säger jag att jag hål-

ler delvis med minister Ehn.  

Vi behöver hålla kvar mycket av det vi har idag för att det har gjorts 

stora investeringar. Det ska inte bara gå om intet. Däremot behöver vi se 

vad vi kan göra för att få området att leva upp mera? Man måste se hur 

man kan prioritera olika saker.  

Jag vet att minister Ehn, utbildningsavdelningen och även vi i direkt-

ionen ser på det här. Jag tror att vi är på väg åt rätt håll. Det gäller just 

nu att ha lite tålamod så blir det mer resultat och framförallt flera elever.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Christian Beijar 

Fru talman! Jag kan inte låta bli att kommentera ltl Göte Winés anförande 

lite grann. Jag tyckte att det var väldigt positivt, det som han angav som med-

lem av direktionen för Ålands Folkhögskola, att det blåser nya vindar och att 

verksamheten där bör förhoppningsvis också vara motiverad i framtiden. Det 

är ju inte någon hemlighet att Göte och jag är gamla folkhögskoleelever och 

det finns flera andra här i salen också. Vi har en viss känsla för skolan men 

det betyder inte att den känslan ska vara övergripande när det gäller att be-

vara den. Det är en väldigt viktig skola. Därför är det också bra att man jobbar 

på med nya vindar för att förhoppningsvis få verksamheten att fortsätta att 

vara både motiverad och ekonomisk, som ltl Göte tog upp här. 

Fru talman! Jag ska upprätthålla mig kring några detaljer i landskapsrevi-

sorernas berättelse. Det är en intressant revisionsrapport och omfattar 

många olika områden och delområden. 

Jag vill upprätthålla mig vid den psykiatriska klinikens nybyggnad där re-

visorerna kommer med några synpunkter. Jag tycker att det är glädjande att 

den psykiatriska kliniken har förverkligats. Jag tillhör dem som har jobbat 
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många, många år med att få en ändring till stånd. Därför är det också roligt 

att se att man nu har förverkligat en nybyggnad vid Ålands centralsjukhus. 

Som framgår i revisionsberättelsen så noterar man ändå att den nya psyki-

atri verksamheten inte till alla delar tillgodoses. Det finns vissa delar som 

ännu inte är lösta på ett tillfredsställande sätt. Det gäller rättspsykiatrisk vård 

som fortsättningsvis ges i Vasa, vilket jag tycker är okej med tanke på att det 

berör ett ytterst litet fåtal och förkommer väldigt sällan.  

Däremot, fru talman, så blir jag lite mer betänksam då revisorerna skriver; 

”verksamhet som inte kan tillgodoses av psykiatriverksamheten är sluten 

psykiatrisk vård av minderåriga då familjeenheten är upptagen eller an-

nars inte lämplig”. Då hänvisas man till Ekåsens sjukhus i Ekenäs och vård 

oberoende av personens vilja för minderåriga till Åbo universitetssjukhus. 

Orsaken till varför jag lyfter upp den här frågan är att det berör barn och vård 

av barn som har psykiatriska besvär. Jag tycker att det är viktigt och mer hu-

mant att psykiatriverksamheten för barnen i så stor sträckning som möjligt 

skulle vara att få den servicen på Åland, även med tanke på att vi har en ny 

psykiatrisk klinik. Förhoppningen är att det också ger en allmän positiv skjuts 

till hela verksamheten som berör psykiatrin. Jag tycker att landskapsrege-

ringen, såsom övervakande myndighet, bör titta närmare på den biten.  

Revisorerna påpekar också när det gäller psykiatrin att det saknas primär-

vård för riktigt unga personer med psykiska problem. De borde tas om hand 

av den öppna primärvården och inte direkt hamna inom psykiatrin som är 

specialsjukvård. Det skulle vara viktigt att göra satsning där också, med tanke 

på att vårdtröskeln är lägre och man skulle snabbare komma i kontakt med 

barn och ungdomar som har den här psykiatriska problematiken. När man 

skulle satsa på primärvården skulle man förhoppningsvis också få snabbare 

vård och omsorg för den här problematiken. 

Fru talman! Revisorerna skriver; "revisorernas ser med en viss oro på si-

tuationen för patienter som inte längre kan få långtidsvård i den slutna 

vården men heller inte kan bo i eget boende eller i kommunalt servicebo-

ende". Det innebär, fru talman, att det sociala nätverket inte räcker till för 

alla. Tydligen faller några igenom. Frågan är hur man ska ordna deras boen-

deservice? Det är en väldigt viktig fråga med tanke på det välfärdssamhälle 

som vi ändå lever i trots den ekonomiska situationen. Det var om psykiatrin, 

fru talman. 

Jag har en liten kommentar om posten på Åland. Revisorerna konstaterar; 

”beträffande belöningssystemet inom posten är revisorerna av den åsikten 

att landskapet borde ha likvärdiga belöningssystem i samtliga de bolag och 

organisationer där belöningssystem förekommer och att man därför borde 

införa riktlinjer för detta i de principer för ägarstyrning som tillämpas. 

Posten har ett lokalt kollektivavtal för sin personal i vilket ett belöningssy-

stem för alla anställda ingår. Belöningssystemet kan resultera i en resultat-

lön mellan 0 och 3,5 procent av den anställdes årslön och bygger på tre fak-

torer, rörelsevinsten, produktiviteten och omsättningen. Utöver det gene-

rella belöningssystemet finns det ett system med rörlig lönedel som omfat-

tar 34 personer i ledande ställning”. Man kan kalla det här någon form av 

bonus. Nu kan jag inte sätta mig till doms över kollektivavtalsförhandlingar-

na när det gäller posten. Överlag tycker jag att landskapsregeringen borde ha 

klarare riktlinjer och principer för ägarstyrningen. 
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Vi har tidigare år haft en diskussion beträffande penningautomatförening-

ens bonusar. Min personliga åsikt är landskapsregeringen klart och tydligt 

skulle ge sådana direktiv att man inte skulle betala ut bonusar för anställda 

inom penningautomatföreningen. Tack. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Tack, fru talman! Ltl Christian tar upp frågeställningar som rör den psy-

kiatriska vården på Åland. Han tar upp olika former av vård som ÅHS 

köper upp externt men också vården för barn och ungdomar 0-6 år som 

har psykiska problem. Sedan är det den psykogeriatriska gruppen som 

gäller äldre. Landskapsregeringen följer med utvecklingen av dessa om-

råden. Vi kommer fortsätta att diskutera olika lösningar på de här fråge-

ställningarna tillsammans med ÅHS. Beträffande de psykogeriatriska 

patienterna så har man också från kommunernas sida upptäckt att de 

faller lite mellan stolarna idag. Här behöver vi gemensamma åtgärder.  

Ltl Christian Beijar, replik  

Fru talman! Jag ber att få tacka för den informationen. Det här är en 

viktig fråga. Som minister Aaltonen säger så krävs det mycket samar-

bete. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson 

Fru talman! Jag blev lite överraskad över inledningen av den här debatten. 

Ärendet på vårt bord är huvudsakligen landskapsregeringens berättelse för år 

2011 och det bokslut för 2011 som vi har oss förelagt och som ska utskottsbe-

handlas och därtill landskapsrevisorernas berättelse för 2011. Då väljer libe-

ralernas förra finansministern, som var ansvarig för det här året, att tala om 

språkpolitiken i Finland. 

Jag ska däremot hålla mig till det som är oss förelagt, genom att koncen-

trera mig till revisorernas synpunkter på sidan 15 och därmed bokslutet för 

2011. På sidan 15 noterar revisorerna, jag citerar bara fem punkter här, det 

finns flera: ”reserveringssaldot för verksamhetsanslag (VR) har minskat i 

bokslutet. Eftersom reserveringssaldot ger en skev bild av de verkliga kost-

naderna för verksamheten anser revisorerna att reserveringarna av verk-

samhetsanslag bör slopas.” De här reserveringsanslagen gör att boksluten 

och jämförbarheten mellan bokslut och budget är omöjligt att göra, vilket vi 

har diskuterat i samband med regeringsbildningen. Det finns inte någon 

chans att man skulle kunna gå in i den djungel som resultatet påverkas av ge-

nom de här reservationsanslagen. I det här bokslutet rör det sig fortfarande 

om en nivå på över 35 miljoner euro, som försvårar öppenheten i vår redovis-

ning. Det här är en av huvudorsakerna till att vi måste komma till ett modernt 

budgeteringssystem som baserar sig på samma principer som affärsbokfö-

ringen gör.  

När revisorerna avslutar med att ”reserveringssystemet helt bör slopas” så 

går de naturligtvis väldigt långt. Men jag läser dem på det sättet att det suc-

cessivt, relativt snabbt i alla fall, ska slopas. Men att göra det på ett år låter sig 

knappast göras. Det här ersätts ju i praktiken av ett tydligare avskrivningssy-

stem. Det här ökar pressen på nuvarande landskapsregering att inte fördröja 
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arbetet med att skapa nya redovisningsprinciper. Jag ser att finansministern 

inte är närvarande här i salen, men jag hoppas att han hör vad vi säger här. 

Den andra punkten är; ”revisorerna rekommenderar att aktiveringsgrän-

sen för anläggningstillgångar ses över och höjs väsentligt”. För en icke-

ekonom kan det vara svårt att förstå budskapet bakom den här meningen. 

Det innebär att man kostnadsför för lite idag. Man aktiverar som inte resulte-

rar i kostnader och då får man en skev bild av årsresultatet. Det här är egent-

ligen en ganska allvarlig situation som utskottet bör granska. 

Lite längre ner på sidan noterar revisorerna; ”att bokslutet saknar en re-

dogörelse över hur den interna kontrollen är ordnad”.  I belysningen av att 

vi nu ska få en ny revisionslag är det ytterst väsentligt att landskapsregering-

en i samband med budgeten för 2013 redogör, så att man sedan i verksam-

hetsberättelsen kan redogöra för hur det har förverkligats och att man redo-

gör för hur den interna kontrollen ska vara organiserad.  

Nuförtiden har internkontroll nästan blivit en djungel. Man har så kallade 

controllertjänster och man blandar ofta ihop äpplen och päron i diskussion-

erna. Det blir inte någon tydlighet i frågan om den väsentliga interna kontrol-

len som är en form av självrevision och som ska hjälpa förvaltningen att fun-

gera bättre. Ordet kontroll är på det sättet lite tudelat. Det innehåller natur-

ligtvis också kontroll men det är lika mycket frågan om ett utvecklingsarbete. 

Följande punkt är; revisorerna efterlyser vidare tydligare ägardirektiv 

för representanter som representerar landskapet i olika bolag. Det här har 

jag faktiskt trott att man redan för sex år sedan skulle ha genomfört. Men inte 

ens under den senaste fyraårsperioden har man tydligen kommit särskilt 

långt i det enligt revisorernas granskning och det är allvarligt. Är man ägare 

till någonting så måste man vara tydlig med vad man vill. Annars blir det en 

form av tjänstemannastyrning av de verksamheter som underlyder land-

skapsregeringen. Det är vår sak att styra. Sedan är det tjänstemännens sak att 

förverkliga, bereda och komma med förslag som vi som ägare sedan ska ta 

ställning till. 

Den sista punkten lyder; "slutligen konstateras att det finns ett fortsatt 

behov av att sänka landskapsförvaltningens kostnader.”  

Då fick jag mycket lämpligt en åsnebrygga över till bokslutet där jag också 

bara ska hålla mig till en sida, sidan 7, där resultaträkningen finns.  

Massmedia har gett en bild av att det har skett betydande besparingar un-

der de senaste åren. Regeringspartierna under den föregående mandatperi-

oden gav en sådan bild. Nu har vi verkligheten på bordet på sidan 7-8 i boks-

lutet. Det kan man inte prata bort. Där står att verksamhetens kostnader 

2010 var 155 miljoner och 2011 170,8 miljoner. Alltså tio procent högre, 16 

miljoner euro högre! Det finns förklaringar till varför personalkostnaderna 

har stigit så mycket, ungefär tio procent. Det var för att man 2010, med 

konstgjorda medel, höll personalkostnaderna nere. Det får man äta upp här 

nu. Men även när vi räknar bort det så är det en betydande kostnadsökning 

på personalsidan. Dessvärre är alla andra punkter också kraftigt ökande; 

material och förnödenheter, inköp av tjänster och övriga kostnader. Det har 

alltså sammantaget inte skett någon budgetsanering. Det är sanningen om 

man läser bokslutet och det ska man göra. Sedan råddar både politiker och 

tjänstemän ofta bort situationen genom att jämföra budgeter. Vi sänker bud-

geten med så mycket. Men vad spelar det för roll om inte bokslutet sedan vi-

sar att man har gjort någonting. 
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Verksamhetens kostnader har stigit med 15 miljoner euro. Totalt har kost-

naderna stigit med över 20 miljoner euro, men då ingår avskrivningen av ak-

tierna i Ålands Industrihus och den kan vi därför räkna bort och då har de to-

tala kostnaderna ökat med 15 miljoner euro.  

Trots att inkomsterna i fjol ökade med 35 miljoner så måste man ändå ta 

15 miljoner euro ur utjämningsfonden, lika mycket som man har ökat kost-

naderna med. Inte med bästa vilja i världen kan det kallas budgetsanering el-

ler sparsamhet. 

Jag hoppas att nuvarande landskapsregering fullföljer det man har sagt i 

sin omställningsbudget. Omställningsbudgeten ska läsas mot den förra land-

skapsregeringens förslag till budget för 2012, så att vi både för 2012 och sär-

skilt för 2013 kommer ner i kostnadskostym och därmed kan räkna med att få 

en budgetbalans inom den här mandatperioden. Tack. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Man kan säkert ha olika åsikter om den förra landskapsrege-

ringen sparande eller inte. Vi vet att golvet drogs undan i och med att 

klumpsumman minskade väldigt, väldigt mycket. 

 Jag tror inte heller att de tjänstemännen som blev berörda under den 

förra mandatperioden skulle vara så jätteglada åt vtm Janssons beskriv-

ning av situationen. Vi tog bort 3000 timmar i skärgårdstrafiken. Det 

rörde 70 tjänster och det rörde läromedelscentralen, polisen, natur-

bruksskolan och avbytarverksamheten. Uppriktigt och från hjärtat; 

lycka till med de inbesparingar som man ska göra nu. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Nog är det ju märkligt att man inte kan få prata om verklig-

heten sådan som den är när bokslutet och verksamhetsberättelsen fram-

läggs. Under fjolåret har avräkningsbeloppet ökat från 175 miljoner till 

194 miljoner. Avräkningsbeloppet har ökat med 19 miljoner och inte 

minskat. Skattegottgörelsen har ökat från 3 miljoner till 19,7 miljoner, 

alltså med 16 miljoner. Det var enorma intäktsökningar men för det fick 

man inte budgeten i balans och ännu mindre bokslutet i balans eftersom 

man har ökat de löpande verksamhetskostnaderna med 15 miljoner, 

alltså tio procent. Det var budskapet från mig och ingen människa ska 

komma och säga här att det är en felaktig uppgift. Det står på sidan 7-8 i 

bokslutet. Läs! 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag är definitivt läskunnig. Kanske det skulle vara väldigt, väl-

digt intressant att se på bokslutet år 2010 och vad landskapet hade för 

inkomster då. 

Som sagt var, lycka till med inbesparingarna!  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! När det gäller inkomsterna för 2010 så ökade de också. Det 

var år 2008-2009 som vi hade droppet i avräkningsbeloppet. Vi var re-

dan på hösten 2008 medvetna om att det skulle komma. Vi från dåva-

rande opposition bad då landskapsregeringen att vidta alla åtgärder som 

är möjliga och det gjorde man också i budgeten. Men varje bokslut som 

har kommit, som är en redovisning över vad man har gjort, har visat lite 
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annat. Med det här anförandet ville jag peka på att från 2010 till 2011 

har man inte alls lyckats med denna besparingskampanj som man nog i 

budgeten försökte beskriva att man skulle klara av. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson  

Tack, fru talman! I egenskap av direktionsordförande vid Ålands Folkhögs-

kola tänkte jag komma med några kommentarer i och med att landskapsrevi-

sorerna tittade lite på den skolverksamheten. 

 Jag kan konstatera att skolan redan har debatterats en del. Ltl Göte Winé, 

som också sitter med i direktionen, framförde på ett föredömligt sätt det som 

behövde sägas. 

Elevunderlaget vid Ålands Folkhögskola sviktar. Det sviktar på nästan alla 

Folkhögskolor, det är ingenting unikt för Åland. Det kan hända att det bara är 

en tillfällig trend. Intresset kan återuppstå och det kan bli ett stort intresse 

framöver för den här typen av verksamhet. 

Man har verkligen varit förutseende. Vi måste ge en eloge till den tidigare 

direktionen när man startade den nya linjen och man har jobbat hårt med de 

här frågorna. Som tidigare ltl Raija-Liisa Eklöw brukade säga; PG, på gång 

redan. 

När man har en ny direktion får man nästan hålla i fingrarna lite för man 

vill gärna gå in och ändra, man vill förändra och man har åsikter och intuit-

ioner. Den stora förändringen som har gjorts är den nya linjen. Det är också 

viktigt att den får sätta sig innan nya politiker kommer med nya idéer. Man 

ska ge personalen lite arbetsro. Jag tror att det kommer att lyckas. 

Det är samarbete på gång och det driver vi på från direktionens sida. Det är 

samarbete med Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium, Katapult och ung-

domslotsarna och där finns det mycket hämta. Det gäller framförallt drama, 

foto och annat som man är skickliga på inom folkhögskolan. Även uppläs-

ningen av betygen ligger i framkant och det är på gång. 

Ett problem som man lyfter fram och som är väldigt centralt är energian-

vändningen. Det går idag väldigt mycket fossila bränslen åt för att värma upp 

den här fastigheten. Tittar man på de här fastigheterna så kan man konsta-

tera att det som är bra är det nya internatet, verkstäderna, nya smedjan och 

den nya snickeriverkstaden. Den relativt nybyggda skollokalen är i bra skick. 

Man har bytt tak och fixat lite på olika ställen. Lite sämre är gamla internatet 

som står på med den lägsta grundvärmen. Den byggnaden används inte, där-

emot går det att sätta igång den. Det kanske inte är de bästa lokalerna men 

det går med väldigt kort varsel att använda som internat. Där är det inte hel-

ler något större problem. Samma sak med de byggnaderna som används i öv-

rigt, de är inte ändamålsenliga men de har låga underhållskostnader. 

Största problemet är för närvarande rektorsbostaden. Avloppet fungerar 

inte längre, vattenledningarna fungerar inte och elen är dålig. Fönsterrutorna 

har börjat ramla in så det kan regna in på vissa ställen. Den fastigheten är i 

extremt dåligt skick. Fastigheten kräver åtgärder. Antingen river man ner den 

och tar bort den, för det liknar ingenting att landskapet har en sådan här fas-

tighet som står där. Man kan annars sälja fastigheten eller så renoverar man 
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upp fastigheten och hyr ut den åt lämplig person. Det finns olika alternativ att 

gå framåt, men någonting behöver göras.  

Jag ser att ltl Göte Winé sitter med ett glatt leende här i bänken. Vi disku-

terade också ett samarbete med Hotell och Restaurangskolan, att det skulle 

kunna vara någon typ av konferens eller liknande där. Det innebär ju eventu-

ellt utskänkning och det är inte riktigt förenligt med de frågor som vi har be-

drivit i det här sammanhanget. 

Energiutredningen för skolan är upphandlad och på gång. Vi vet inte exakt 

när utredningen börjar göras. Man kommer att se vad som är mest lämpligt; 

jordvärme, vattenpumpar eller någonting annat. Man kommer att se över 

lamporna. Vi har förstått att det är ett mycket professionellt gäng som kom-

mer att gå igenom skolan på ändamålsenligt och bra sätt.  

Det är bra att revisorerna tittar på den här typen av skola. Vi i direktionen 

är väldigt taggade och vi talar inte om någon nedläggning. Vi tror att den här 

skolan har väldigt stora framtidsförutsättningar. 

En sak som också nämndes är personalen i skolan, att det skulle vara pro-

blem med att få personal. Så länge vi har varit i direktionen så har det varit 

många sökanden och flera behöriga som har sökt de lediganslagen tjänsterna. 

Det finns intresse för tjänsterna vid skolan. Det är egentligen en väldigt liten 

personalomsättning, förutom när det gäller rektorn. Det är en liten skola och 

man är ganska utsatt som rektor. Som det ser ut just nu så finns det inte nå-

got problem på det området heller. När det gäller personalsituationen vid 

skolan så ser det förhållandevis bra ut. Tack. 

Ltl Wille Valve  

Herr talman! Vi behandlar ärendena nr 5, 6 och 7 i ett gemensamt ärende 

idag. Jag tänkte kort börja med ärende nr 5.  

Ltl Perämaa uttryckte sin förhoppning om att debatten även kunde vara 

framåtsyftande. Visst, det är inget problem med det, men nu handlar ärende 

5,6, och 7 om 2011.  

Jag tog mig friheten att börja med kansliavdelningens förvaltningsområde 

och tittade på vad som hände där under 2011. Där finns mål uppställda. I 

första målet står det; ”i början av 2012 tillsatte statsrådet en riksarbets-

grupp med uppdrag ta ställning till ändringsbehovet. Här nämns 2012.  

I nästa mål står; ”att målet inte förverkligats, viss bakgrundsinformation 

har sammanställts.”  

Sedan kommer vi till det tredje målet; ”arbetet med att stärka Ålands in-

flytande i EU-arbetet fortsätter” Hur har detta förverkligats? ”Landskapsre-

geringen har under året engagerat sig i EU-parlamentets arbete med över-

syn av fördelningen av parlamentsplatser. I övrigt har landskapsregering-

en fortsatt arbetet med att alltid framföra landskapets ståndpunkter vid be-

redning av olika EU-akter som är av intresse för landskapet.” Detta stäm-

mer, jag var där och jag såg det. Jag såg att dåvarande lantrådet Eriksson 

gjorde allt möjligt och omöjligt för EU-parlamentsplatsen. Hon offrade tid 

och energi och satte till och med i vissa situationer sin prestige på spel. Äras 

den som äras bör. 

Då kommer jag på in på ärende nr 6. Här vill jag göra en liten fördjupning i 

psykvården, som ltl Beijar förtjänstfullt tog upp i ett tidigare anförande. 

Vi lever idag i ett uppskruvat samhälle med allt snabbare tempo, allting 

händer nu inom den närmaste sekunden. Det här ställer stor press på männi-
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skor, vilket vi också ser på statistiken från den psykiatriska enheten. Det 

framgår att under de senaste åren, 1998-2008, har antalet besök på barn- och 

ungdomsmottagningen ökat från 500 till 3 300. Besöken på dagkliniken har 

ökat från 2 300 till 5 600. Det finns ett behov i vårt samhälle.  

Skillnaden mellan en fungerande psykvård och en inte fungerande psyk-

vård kan vara det som skiljer en arbetsför från en långtidssjukskriven. Vi har 

ett intresse av att det här fungerar. Därför blir jag också väldigt glad när jag 

läser granskningen som har beställts. ”Landskapsrevisorerna konstaterar 

att tillgängligheten på psykiatrisk vård sett ur ett nordiskt perspektiv är 

god i landskapet. Revisorerna har erfarit att samarbetet med övriga klini-

ker inom ÅHS har förbättrats.”  

”Revisorerna konstaterar att utrymmena storleksmässigt är väl tilltagna 

och bör mer än väl kunna fylla verksamhetens nuvarande och framtida be-

hov.” Sedan kommer vi till den här evighetsfrågan, de personer som alltid 

faller emellan. ”Revisorerna ser med en viss oro på situationen för patienter 

som inte längre kan få långtidsvård i den slutna vården men heller inte kan 

bo i eget boende eller i kommunalt serviceboende”. De här återkommer ofta, 

det handlar om folk som både är klassificerade som missbrukare och har ett 

mentalt problem. Missbrukarvården tar sig inte an dem och inte heller 

mentalvården. Här finns det förbättringar att göra.  

Slutligen har vi ärende nr 7, där tror jag det räcker med att säga OK.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Bokslutet och verksamhetsberättelsen har ju aldrig väckt några 

större känslor här i lagtinget. Jag vill passa på att tacka vtm Roger Jansson 

för att han åtminstone har gjort den här analysen av bokslutet. För oss som 

inte är redovisningsekonomer så är det inte någon lätt läsning, speciellt när vi 

har tillägnat oss en viss kunskap, kanske inom föreningslivet eller inom 

kommunerna, där man har en tydlig resultaträkning som baserar sig på en 

budget och sedan kan man se hur det har gått under året. Men så enkelt är 

det inte här i landskapet.  

Som framkom av presentationen så finns det en massa pengar som valsar 

runt i budgetplanerna och rapporterna. Det är inte lätt för oss vanliga dödliga 

att förstå oss på det här. 

Men vi har kommit överens om att den här regeringen ska sätta ekonomin 

i balans. För detta finns vissa riktlinjer. Jag tycker att det nu för första gången 

verkar realistiskt. Det är inte bara prat, utan det finns en struktur, vissa styr-

instrument och politiska löften som ska göra att 2012-års bokslut redan ser 

annorlunda ut.  

Det som oftast saknas är mera granskande diskussioner om det här bok-

slut. Jag tänker närmast på utbildningssektorn. Nu är inte ministern här. Det 

är ofrånkomligen så att elevunderlagen minskar på grund av allt lägre nativi-

tet. Vi har under en lång rad av år i lagtinget byggt skolor. Man har också 

byggt skolor trots förmaningar, från den ena och den andra, att det här är för 

storstilt taget. Man har inte haft jättesvårt att lägga ner och omstrukturera 

utbildningar. Om jag läser det här bokslutet rätt så är det över 1/2 miljon 

pengar över på utbildningssidan. 

Den senaste tillkomna institutionen är ju Högskolan på Åland. Det blev en 

lite märklig konstruktion. Det ska väl göras en uppföljning och utvärdering av 

den och vi får väl se vad det resulterar i. Det blir nog ganska mager högskole-



  

90 

utbildning med några hundra som säkert går på yrkesutbildningar eller yr-

keshögskoleutbildningar som är nödvändiga och viktiga för vårt samhälle. 

Hela den här diskussionen om forskning blir lite på en nivå som är bra för 

hemmabruk men som kanske inte har så stor bärvidd utanför Åland. Jag 

tycker att revisorerna kanske inte riktigt lyckats greppa det här. Det blir lätt 

så att personer som har forskarintresse medges möjlighet inom högskolan att 

bedriva forskning. Det kan vara ett sätt för dem att göra akademisk karriär. Vi 

har haft lite liknande fall inom museibyrån och även inom sjukvården där 

man har gjort doktorsavhandling delvis med hjälp av samhällets stöd. Det 

finns personer som vill forska och som säkert är kvalificerade för det, men 

någon forskningsverksamhet ur samhällets synvinkel är det inte. Forskningen 

är mera styrd av de enskilda människornas intressen och ambitioner. 

Personligen tror jag att sista ordet inte är sagt om högskolan. Det kanske är 

mera realistiskt att få folkhögskolan på fötter. Jag tycker att man på Åland 

inte riktigt ser på andra målgrupper än unga. I Danmark, där folkhögskolan 

har sin härkomst, har man länge, 20-30 tals år, också riktat sin verksamhet 

till pensionärer. Men till det finns det ingen tillstymmelse till här. Vi har 

också grupperna som behöver få integrationsundervisning av olika slag. Det 

fanns också en tid när man diskuterade folkhögskolan som ”det svenska 

språkets stora fäste på Åland”. Man skulle erbjuda utbildning i svenska för 

speciella yrkesgrupper i Finland. Jag kommer ihåg att det var på tal om att 

man skulle utbilda poliser.  

Perspektivet borde lite vidgas. Visst är det viktigt med rektorsvillan och 

hur den sköts, men själva innehållet i folkhögskolans verksamhet måste nog 

riktas till en bredare målgrupp om den ska överleva av den enkla anledning 

att antalet unga inte ökar utan tvärtom minskar. Alla Folkhögskolor runt om i 

vår närregion brottas med samma problem och det har de gjort länge. De hit-

tar på alla möjliga kurser och en del är mera framgångsrika än andra.  

Herr talman! Det har också talats mycket om psykiatrin. Det var en kamp 

som särskilt ltl Beijar och jag drev att psykiatrin skulle flyttas in till Marie-

hamn och bli en del av hela sjukhusverksamheten i stan. Det är roligt att se 

att det nu har förverkligats. Det har redan haft ett stort inflytande på den 

målgrupp som behöver de här tjänsterna. Tillgängligheten har ökat, vilket 

delvis är en anledning till att besöken har ökat. Det återspeglar sig i de ökade 

besökssiffrorna. Det ligger säkert mycket i det som ltl Valve sade, idag söker 

många människor hjälp inom psykiatrin. Det är på något vis en paradox. Våra 

samhällen är nästan de bästa i alla avseenden vad gäller demokrati och jäm-

ställdhet. Vi är friskare än alla andra människor i världen, ungdomsgravidite-

terna är få, vi är högt utbildade och vi sportar och håller på, men samtidigt 

har vi en ökande mängd av människor som behöver psykiatrisk eller psykolo-

gisk hjälp. Det är väl kanske mera ett uttryck för det sätt som vi lever än att 

det alla gånger beror på riktigt allvarliga sjukdomar. När vi är olyckliga eller 

deprimerade, som kanske tidigare sågs som någon slags normal variant, så 

har det idag blivit mer och mer ett tecken på att man behöver hjälp. Man sö-

ker också hjälp tidigare inom psykiatrin. Det är kanske inte så lätt att göra så 

mycket åt det. 

Barn 0-6 år söker ju inte psykiatrisk hjälp av den karaktär som kanske 

många äldre gör. Här talas det om att primärvården borde kunna ge mera 

hjälp. Det är ett dilemma som har blivit tydligare i och med att psykiatrin flyt-

tade till sjukhusområdet. Var ska man dra ansvaret för den här psykiatrin? 
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Ska man inom den somatiska vården ha alla tänkbara problem som på något 

vis kan hänföras till psykiska problem eller ska psykiatrin ta hand om allt 

detta? T.ex. på akuten är när folk kommer in och det har hänt en olycka, ska 

psykiatripersonal kallas in för att ha krisbehandlingar? Ja, kanske i vissa fall. 

Men i många fall är det väl en del av vården, när någon dör eller när det hän-

der någonting som upprör. Det förekommer en diskussion om vem som ska 

sköta de här uppgifterna. 

När det gäller den geriatriska kliniken och långtidsvården så verkar det 

som om revisorerna mera ger uttryck för en allmän åsikt än att de har något 

underlag, vilket inte finns här. Jag tror att det för oss alla har varit en över-

raskning hur få äldre som behöver vård på den geriatriska kliniken. Det har 

legat långvårdspatienter på den geriatriska kliniken i alltför hög grad. Alla 

förstår att om man ska ha ett boende i en sjukhusmiljö, med läkare och resur-

ser tillgängliga, så blir det ett alltför dyrt boende. 

De äldre som vanligtvis bryter ett ben eller få en stroke, när de kommer in 

till medicin eller kirurgiska och sedan till geriatriska så är behandlingstiden 

idag, när omstruktureringen sker, kanske 1-2 månader högst. Tidigare låg 

många åratal på Gullåsen. Det här är en revolutionär förändring inom sjuk-

vården. Vi har nu sett att beläggningen sjunker så pass mycket att vi inte be-

höver ha så många platser. Därför har styrelsen gått in för att man ska utreda 

om man redan kan nedbringa antalet platser på den geriatrisk att kliniken så 

att det skulle vara samma som när man bygger om och bygger nytt. Det här 

kommer naturligtvis att ha vissa konsekvenser för den kommunala omsorgen 

och för hemsjukvården. Det måste vi gemensamt, ÅHS och kommunerna, 

reda ut tillsammans med landskapsregeringen. Det är ett arbete som har in-

letts. 

I landskapsrevisorernas berättelse finns en bilaga om ÅHS. Min partikol-

lega Karl-Johan Fogelström berörde lönesättningsprocessen. Jag, som har 

varit ordförande nästan ett år, är ganska chockerad över det nuvarande sy-

stemet. Min slutsats är att det är ganska svårt att politiskt styra den här orga-

nisationen eftersom vi saknar tillräckliga ekonomiska styrinstrument i styrel-

sen. Lönesättningen sker långt ner i organisationen. Det finns naturligtvis 

vissa riktlinjer. Men, men, det är svårt att se hur det riktigt fungerar och hur 

man kontrollerar det. Den här rapporten säger på många, många punkter att 

den interna kontrollen måste förbättras för att det ska fungera bättre.  

Det nämndes också att den budget vi har för ÅHS också bara är en ekono-

miplan, hur mycket pengar de olika verksamheterna ska kosta. Sedan finns 

det bristfällig uppföljning och så får vi en sorts bokslutsrapport att det här 

inte stämmer överens. Det kommer inte heller att ske några förändringar före 

landskapet inför affärsbokföring och vi får ett affärsbokslut. Revisorerna sä-

ger att det finns oklarheter i vilka lagar och anvisningar ÅHS bokslut ska 

följa. ”ÅHS officiella beslut följer inte bokföringslagen, inte bokföringsför-

ordningen och inte bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvis-

ningar”. Man undrar ju vilka principer ÅHS följer? Det måste vara något mer 

hemmagjort antagligen. Revisorerna konstaterar; "vi rekommenderar att 

landskapsregeringen ska ge tydliga instruktioner för att fastställa kraven 

för bokslutet”. Det där skulle nog vara väldigt viktigt, att vi fick instruktioner 

från landskapsregeringen så att det med tiden kunde samordnas. Det finns 

nog mycket arbete ännu som behöver göras på ÅHS vad gäller system och 

kontrollmekanismer innan vi kan säga att vi politiskt och ekonomiskt kan 
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styra organisationen. Det är i stort sett samma problem som man har här 

inom landskapet. Vi lever i ett tjänstemannasystem. Om en tjänsteman inte 

riktigt vill så har hon, han eller flera tillsammans möjlighet att ganska långt 

förhindra att ett grundläggande förändringsarbete genomförs. Tack, fru tal-

man. 

Ltl Åke Mattsson, replik  

Det var en bra redogörelse för ÅHS psykiatrin. Det fungerar tydligen bra 

för de som är berörda. Det var en ganska dyr utbyggnad. Det är tydligen 

väl använda pengar. Inledningsvis hördes en del kritik mot byggnaden, 

oanvända utrymmen osv.  Men tydligen har kritiken varit ganska obefo-

gad.  

Angående folkhögskolan så lyfter man fram lärarbostaden för det är 

sådant som är tämligen enkelt att åtgärda. Naturligtvis jobbar man med 

helhetsgreppet hur man ska få elever. Det är viktigt att skolan inte ska 

vara en enskild punkt ute i periferin. Skolan måste ha ett bra samarbete 

med övriga skolor. Man måste jobba och vara i harmoni med andra sko-

lor. Vi har lite mera att jobba med när det gäller att de övriga skolorna 

också vänder sig till folkhögskolan. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Angående den psykiatriska byggnaden så vet jag inte vilken kritik ltl 

Mattsson hänvisade till. Men vi måste erkänna att det blev lite väl tillta-

get. Det byggdes för stort. Det är en liten parallell till Ålands lyceum, det 

skulle dras på. Så där är det när tjänstemännen själva styr processen. 

Alla vill ha sina önskemål uppfyllda. Då tillåter man sina kolleger att få 

det som de vill i syfte att alla ska bli nöjda. Det blir de ju, men kanske 

inte skattebetalarna. Som jag ser det saknar vi tillräckliga politiska 

styrmekanismer och kanske mod. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! När det gäller med psykiatriska vården så har det under många 

år saknats en kedja, just primärvården. Det hänger ihop med den pro-

blematiken som psykiatrin dessvärre dras med; att den är stigmatiserad. 

Man vill gärna övervårda, man vill inte ta tag i psykiatriska problem 

inom primärvården eller inom skolhälsovården. Det skulle vara väldigt 

viktigt att göra någon form av kunskapslyft eller satsning när det gäller 

psykiatrin inom primärvården.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Detta med stigmatiserande, jag undrar om vi inte överbetonar det? Jag 

tycker för min del att det har skett en kolossal förändring. Alla männi-

skor i offentligheten, kändisar, pratar om alla sina problem och hur de 

har fått hjälp, hur lyckliga de är nu och ska få barn och allt det här. Hela 

lyckofilosofin präglar vår tillvaro. Vägen till lyckan kan kantas av alla 

möjliga behandlingar, av vilka psykiatriska är en del. Vad jag egentligen 

talade om är inte den saken, utan att inom den somatiska vården kan 

det lätt hända att när det uppstår svåra situationer som gäller andra 
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sjukdomar som kan klassas som psykologiska svårigheter så vill man 

hänvisa till psykiatrin och det är kanske lite fel.  

Talmannen 

Tiden är ute!    

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det är det säkert. Samtidigt finns det gynekologiska och inre 

medicinska problem som primärvården mycket väl kan ta hand om. Det 

finns t.ex. en diabetessköterska inom primärvården. Det saknar man 

inom psykiatrin, kedjan att man kan få första hjälp. Man skulle behöva 

få bättre hjälp inom primärvården än vad man får idag när det gäller lät-

tare depressioner, utmattningsdepressioner och ångest. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Det stämmer att det skulle behöva finnas en sådan 

tjänst på primärnivå att man fick diskutera om sina bekymmer. Frågan 

är om det ska byggas in i psykiatrin? För det är nu specialistsjukvård, 

det är en enhet, en specialsjukvårdsenhet. Primärvården ska också in-

kludera symtom som depression eller annat. Det ska inte vara en pri-

märvårdsenhet under psykiatrin. Då är vi överens. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Jag har några kommentarer kring landskapsrevisorernas 

berättelse som berör vägunderhållet och Ålands Utvecklings Ab. 

Jag håller med vtm Roger Janssons analys av hur man tolkar landskapets 

ekonomi efter ett bokslut. Man har visioner med en budget men det är boks-

lutet som talar sitt tydliga språk om hur ekonomin ligger till. Vi har fått ta del 

av bokslutet och det är inte någon rolig läsning. 

Jag tänkte beröra revisorernas påpekande om vägunderhållet. Redan 2008 

började man prata om att man skulle förändra vägunderhållet, slå ihop och 

det skulle flyttas ut till Godby. Av olika orsaker har det kanske fördröjts. Det 

har delvis varit bekymmer med delgeneralplan och det skulle utredas om 

tomten räcker till. Man påpekar i sista stycket: ”Revisorerna förutsätter att 

landskapsregeringen tar fram hållbara planer och kalkyler för de plane-

rade förändringarna så att alla nödvändiga ombyggnader och kostnaderna 

för dessa framgår. Före beslutet fattas bör alla fördelar och nackdelar med 

flytten redovisas så att nyttan kan vägas mot kostnader och andra nackde-

lar.” Vi i Ålands Framtid har alltid hävdat att när man gör en förändring så 

bör man göra en ordentlig konsekvensanalys över vad landskapet vinner på 

det. Och inte bara flytta och bygga för byggandets skull.   

Ltl Sundback påpekade just om problemet när man byggde psykiatribygg-

naden att man byggde för stort. Risken är att det blir samma sak när det gäl-

ler vägunderhållet. Vi har en väl fungerande anläggning i Möckelö. Låt den 

anläggningen vara där! Däremot kan man titta på om vi behöver så här stort 

vägunderhåll. 

I regeringsprogrammet står det att man ska införa utmanarrätter. Konkur-

rensutsätt verksamheten så ser man om man kan tjäna någonting på det. 

Man ska heller inte ha det som något självändamål att skrota vägunderhållet, 
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det ska konkurrensutsättas. Därför tycker jag det är viktigt att landskapsrege-

ringen nu följer upp revisorernas påpekande om att man ska göra någonting 

åt det här. Gör en konsekvensanalys och en kalkyl på vad man kan vinna! Kan 

man tjäna pengar på att utlokalisera vägavdelningen? Jag tror personligen 

inte det. Däremot tror jag mycket på att man konkurrensutsätter vägunder-

hållet. 

 Det här är oftast problemet när landskapsrevisorerna påpekar saker i sina 

berättelser. De gör ett gediget arbete, sätter mycket tid på det men uppfölj-

ningen av revisorernas beslut blir det inte någonting av. Det är ju en signal till 

landskapregeringen att nu är det dags att ni gör någonting. Men om man tit-

tar på var vägunderhållet ska placeras eller om det ska flyttas så var det aktu-

ellt redan 2008, idag har vi 2012 och egentligen har ingenting gjorts ännu. 

Jag tror att man inte ens har gjort en kalkyl om man tjänar någonting på det 

överhuvudtaget. 

När det gäller Ålands Utvecklings Ab och den delade tjänsten så har jag 

många gånger varit kritisk till verksamheten. Jag vet inte om jag blir mer 

ödmjuk nu heller efter den här läsningen.  

När landskapet gå in med pengar i företag, precis som revisorerna säger, så 

skulle det behöva vara begränsat hur lång tid landskapet ska ha aktier för att 

finansiera den här delen. Efter 5-10 år skulle bolaget vara skyldigt att köpa 

tillbaka aktierna så att man får omsättning på pengar. Nu ska det in nya 

pengar hela tiden via budgetmedel och det tycker jag är fel. Det blir aldrig nå-

gon recirkulation på pengarna på det här viset.  

Jag tycker att landskapsregeringen borde göra någonting där. Om inte reg-

lerna är sådana att man måste återköpa aktierna så borde man titta på möj-

ligheterna att förverkliga detta. I all synnerhet nu när det inte finns så gott 

om pengar så borde man titta på sådana här saker. 

Jag delar också revisorernas syn på om det är bra att ha en VD som bedri-

ver detta på deltid och samtidigt är involverad i ett företag? Inte för att jag 

misstror den personen eller någon annan men man bör undersöka principen. 

Tack. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Jag sympatiserar väldigt långt med ltl Brage Eklund 

om Ålands Utvecklings Ab. Jag var väldigt kritisk. Jag förstår inte riktigt 

att samhället ska syssla med en sådan här verksamhet överhuvudtaget? 

Vad är det för riskkapital, om man ständigt vet att man kan sätta handen 

i någon syltburk och vara med och köpa lite aktier? Vi har ju privata 

kreditinstitut som är näringslivets egna finansiärer. Varför ska sam-

hället ha den här uppgiften? Nu gick inte ltl Brage Eklund så långt som 

jag i det här sammanhanget. Kan ltl Brage Eklund försvara att det här 

systemet finns kvar? 

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag har aldrig suttit i den rollen att jag ska behöva försvara. Tanken 

bakom själva idén med riskkapital var antagligen att landskapet skulle 

säkra upp den delen som man inte får en självfinansiering på via lån el-

ler eget kapital. Då går landskapet in, men det kan man göra på många 

olika vis; landskapsgarantier, räntestöd eller vad som helst. Det behöver 

inte direkt vara i aktieinköp. Om jag förstod den här saken rätt så var 
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tanken från början att man skulle gå in och stödköpa, skapa riskkapital 

och sedan skulle bolaget köpa tillbaka. Men nu ligger landskapet med en 

massa aktier i omlopp och det kommer inte in några nya pengar. Det är 

där som problemet är. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är inte bra, det håller jag med om. Men är det inte också för en bor-

gerlig människa lite konstigt att samhället ska gå in och köpa aktier i 

privata bolag?  

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag vet inte vart ltl Barbro Sundback vill komma? Det finns många sätt 

och jag tycker att det ska finnas stöd från samhällets sida till företag. Det 

är inte någonting konstigt. Omvärlden runt om oss har stöd hur mycket 

som helst. Varför ska vi stå utanför det systemet? Vi måste sätta våra fö-

retagare i samma konkurrensförhållanden som vi har i omvärlden. Det 

är inte någonting konstigt, det är på vilket sätt man gör det. Jag ser inte 

heller att det här är fel, men det måste vara snabbare omlopp på aktier-

na. Sälj dem tidigare och tvinga företagen att köpa dem tillbaka, annars 

är företagen inte lönsamma att verka. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Johan Ehn 

Fru talman! Bästa lagtingsledamöter, i ltl Barbro Sundbacks anförande kom 

det en del frågor upp kring högskolan och folkhögskolan som jag tänkte ta 

upp i mitt anförande i samband med landskapsrevisorernas berättelse. 

Det som finns i berättelsen är en granskning av högskolans utbildning som 

rör vårdutbildning. Revisorerna konstaterar att det är en utbildning som är 

väl eftersökt. På tal om att rikta sig till andra än ungdomar så är det den av 

våra utbildningar idag som riktar sig människor som befinner sig mitt i kar-

riären och som skolar om sig. Ser vi till vuxenutbildningsgraden där så är den 

en rätt hög. Precis som revisorerna skriver är det här en strategiskt ganska 

viktig fråga för Åland eftersom vi vet att det största behovet av arbetskraft 

kommer att finnas inom vård och omsorg där vi har de stora pensionsav-

gångarna. Det är också inom de områdena som vi i framtiden kommer att be-

höva arbetskraft. Jag tror att det är strategiskt väldigt riktigt att ha en utbild-

ning inom det området. Annars kommer vi att få problem med att förse ar-

betsmarknaden med utbildade människor på det här området. Jag tror att det 

är viktigt. 

När det gäller högskolan lite mera allmänt, så tror att det finns en klokskap 

i det som ltl Sundback sade. Högskolan kanske inte har utvecklats exakt så 

som det fanns förhoppningar om. Det är definitivt inte högskolans ansvar att 

det har blivit på det sättet. Det är vi här inne som har varit dåliga på att ge ett 

uppdrag åt högskolan. Vår beställning dit har varit ganska otydlig. För till-

fället håller vi på att jobba fram ett nytt utbildningsavtal med högskolan. Det 

har dragit ut på tiden alltför länge. Det skulle ha varit klart till årsskiftet, men 

det är fortfarande inte klart. Här finns ett behov att fundera kring de frågor 

som ltl Sundback tog upp. Jag hör till dem som tror att vi ska göra såsom vi 

skriver i regeringsprogrammet, se högskolan som en möjlighet i tillväxtpoli-
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tikområdet. Högskolan kan vara med, tillsammans med det lokala näringsli-

vet, och både producera arbetskraft men också det som en yrkeshögskola ska 

göra, dvs. vara med och producera tillämpad forskning.  

Den förra regeringen tog fram ett forskningspolitiskt program som ligger 

till grund för det fortsatta arbetet. Nu måste högskolan tillsammans med 

landskapsregeringen till vissa delar och framförallt tillsammans med närings-

livet jobba fram möjligheter inom de områden som man utbildar i och få till 

stånd bättre projekt när det gäller tillämpad forskning. 

 Jag har tidigare nämnt i omställningsbudgeten att ett område som jag ser 

är sjöfart kopplat till miljöteknik, det betyder inte att det blir på det sättet. 

Där kunde våra rederier, tillsammans med en tillämpad forskningsmiljö, 

högskolan och kanske andra intressenter utifrån, skapa projekt som skulle 

vara intressanta för att få fart på annat än vår egen sjöfartsnäring. Det hjälper 

sjöfartsnäringen att möta de miljökrav som kommer och samtidigt kunde 

man också kanske få sälja någonting på export. Framförallt i Danmark har 

man lyckats med ett sådant samarbete. 

Allt sådant här kräver naturligtvis engagemang. Det kräver också en be-

ställning från oss politiker vad det är vi vill. Jag hoppas på att vi i den här re-

geringen ska kunna bidra med att driva det framåt.  

När vi ser vilka områden Åland har behov av så har vi nämnt vård och sjö-

fartsutbildning. Jag tror att det är kärnan i högskolan. Runt omkring detta 

finns sådant som behövs ytterligare i form av stödtjänster. Ekonomiutbild-

ningen fyller en funktion i förhållande till sjöfartsbranschen, men även inom 

turismnäringen.  

Det är viktigt att komma ihåg att det inte är någon ekonomiutbildning som 

konkurrerar med en utbildning som ges vid en högskola som inte har yrkes-

högskoleutbildning utan en tydlig akademisk inriktning. Där bedriver man 

forskning på ett helt annat plan. Vår utbildningsnivå riktar in sig på att ge in-

strumenten för att jobba ute i arbetslivet. Medan andra högskolor i första 

hand inte har det som utgångspunkt utan där är det forskning, utveckling av 

teorier och nya forskningsrön som kan ligga till grund för samhällsutveckl-

ingen. 

Hittar högskolan är rätt modell, vilket jag tycker att man har möjlighet att 

göra, då tror jag att den kommer att fylla en ganska viktig funktion i det 

åländska samhället. Jag skulle vara mycket mera oroad för hur vi ska klara av 

att möta och utveckla tillväxten på Åland om vi inte hade en institution som 

högskolan. Här krävs ett samarbete mellan utbildningssidan och näringssi-

dan för att ta det här vidare tillsammans även med övriga intressenter. 

När det gäller folkhögskolan så sade jag redan tidigare att arbetet pågår 

med att framförallt inrikta sig på att ta tillvara de resurser som finns där på 

ett bra sätt. Formen som man har jobbat i tidigare har väl inte varit den 

bästa. Under tidigare år har det varit det rätta då. Nu har tiden gått framåt 

och man försöker hitta nya former. Arbetet på folkhögskolan har till viss del 

skett på ett bra sätt. Ett utvecklingsarbete bör fortsätta. Det rör definitivt inte 

enbart rektorsbostaden. Det handlar om innehållet och vilken roll skolan kan 

ha i ett utbildningssystem.  

Jag ser egentligen två vägar man kan vandra i det här sammanhanget; an-

tingen knyter man utbildningen närmare vår egen gymnasieutbildning och 

använder de resurser som finns där utgående ifrån det. Det andra är att man 

inriktar sig på den fria folkbildningen, då måste man släppa lösare tyglar. 



  

  97 

Man behöver i så fall fundera på en stiftelsemodell. För tillfället lutar jag 

mera åt den första modellen. Jag har svårt att se att vi i dagsläget skulle ha 

någon som har intresset att driva skolan mera åt det hållet. Vi skulle istället 

utnyttja de resurser som finns där, just på det området som vi idag ser vi att 

vi har behov av, se till att vi får utbildning som riktar sig i första hand gente-

mot unga människor eller människor som är på väg att göra en omstart i livet 

eller någonting liknande. Jag tror att våra resurser i dagsläget inte räcker till 

sådant som kanske mera kan räknas som rekreation eller ett lärande för lä-

randets skull. Jag tror att vi i dagsläget från samhällets sida i första hand 

måste använda pengarna till att hjälpa individer i samhället vidare framför-

allt i arbetslivet. Tack, fru talman. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Till det senare så innebär det att man frångår folkhögskoletanken. Den 

är ju väldigt grundad i det fria bildningsarbetet. Det krävs att man änd-

rar lagstiftningen. Det finns en särskild lagstiftning och då måste den in-

tegreras i Ålands gymnasium på något sätt. Det kanske är en väg. 

Frågan om fria tyglar, det kan vara så att behovet av den fria bild-

ningen ökar ju mera fritid människor har. Jag tycker att man inte ska 

förakta det. Det kan hända att en kombination av båda är bra. 

Angående Ålands högskola så är jag inte riktigt övertygad om mi-

nisterns idéer men det får vi diskutera sedan. Jag tyckte jag läste att det 

fanns förslag om att man skulle bolagisera högskolan. Skulle den då bli 

ett privat aktiebolag?   

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Om vi börjar med Folkhögskolan så måste man göra ett lin-

jeval. Om vi går in på det första steget så behövs lagstiftningsändring. I 

en situation där jag har minskade budgetmedel så är min och den här 

regeringens prioriteringar klara. Vi prioriterar i första hand ungdomsut-

bildning, vilket vi har skrivit i omställningsbudgeten. 

När det gäller högskolan så gäller samma sak när det gäller driftsfor-

men. Det står både i omställningsbudgeten och i regeringsprogrammet 

att vi nu ska titta på möjligheterna att ge en annan driftsform. En bola-

gisering betyder, lika lite som i det av socialdemokraterna drivna bo-

lagskonceptet för skärgårdstrafiken, inte i första hand att man privatise-

rar utan att driftsformen är bolag. Orsaken till att man tittar närmare på 

det är att det är en väldigt vanlig form runt omkring oss i Norden just nu 

att bedriva den här typen av utbildningsverksamhet i bolag.   

Talmannen 

Tiden är ute!    

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det var intressant att minister Ehn hänvisade till socialdemokraterna 

och vill följa vår politik i högskolefrågan. Det kanske är en modell som 

man kan diskutera. Frågan är vad det är för vinst med detta, om det 

ändå ska vara helt samhällsfinansierat? Det är ju bara frågan om hur 

man styr verksamheten. Ska det vara ett bolag där man har en styrelse 

som består av representanter för regeringspartierna eller ska man ha en 

direktion, som idag, som styr verksamheten? Finns det i de här mo-
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dellerna någon skillnad som har avgörande betydelse för hur man skulle 

kunna snabba upp förändringsarbetet och göra utbildningen mera effek-

tiv? 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! När det gäller bolagsformen så är orsaken att man får en 

driftsform som också ger möjlighet att få in externt kapital för att driva 

verksamheten. Det kan handla om uppdragsforskning och liknande sa-

ker. I dagsläget har vi inte heller nettobudgetering och vi från land-

skapsregeringens utbildningsavdelning styr ekonomin ganska hårt. 

Skillnaden mot dagens läge är att det skulle finnas en lite större frihet än 

vad man har vid andra institutioner. Vi har inte på något sätt en fullän-

dad form av högskola där den skulle kunna utvecklas såsom en högskola 

normalt sett brukar göra i den nordiska modellen, dvs. finnas på arm-

längds avstånd.  

Vi har en styrelse för högskolan idag och inte någon direktion.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torbjörn Eliasson 

Tack, fru talman! Det har talats lite om Ålands Utvecklings Ab här idag. Jag 

skulle vilja balansera upp den diskussionen med lite fakta.  

Ålands Utvecklings Ab är ett riskkapitalbolag. Det här är ingen verksamhet 

som bara finns på Åland utan det är normalt att man runt om oss i världen 

har en sådan här verksamhet. Det är en form av att stöda utveckling och till-

växt.  

Ålands Utvecklings Ab opererar framförallt inom IT och maritima sektorn. 

Det är unga, nya företagare med nya företagsidéer som behöver den hjälpen. 

Det gäller inte bara kapital utan man hjälper även till med kompetens. Man 

är t.o.m. med i bolagsstyrelser och kan också vara med rent operativt bara för 

att få igång den här verksamheten.  

Man vet inte alltid när man går in i ett bolag om det kommer att bli en 

lyckosam affär eller inte. Det är just det som är vitsen med riskkapitalet. Om 

någon kan visa eller presentera en idé som verkar intressant då kan det vara 

aktuellt att gå in.  

Jag står bara och pratar direkt ur huvudet, men jag tror att nästan 200 

personer sysselsätts av de 18 portföljbolag som man har investerat i. Man har 

genom åren lyckats göra exit ur sex bolag. Men det är nästan 200 personer i 

dessa företag. Man omsätter säkert 25-30 miljoner euro per år. Den här verk-

samheten har i flera fall varit lyckosam och behövs.  

Förvaltat kapital torde ligga på 3, 5 miljoner euro varav man har investerat 

0,5 miljon. Jag vill bara balansera upp det här för det blev lite för negativt. 

Tack, fru talman!  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tror att ltl Torbjörn Eliasson reagerar väldigt känslomässigt. Jag 

tycker att det är en ideologisk och en principiell fråga. Jag har uppfattat 

att en riskkapitalist är en privatperson eller flera som skapar ett riskka-

pitalbolag. De är den typen av företagare som går in och riskerar kapital. 

I många fall är de tydligen ganska framgångsrika. Jag tycker att det är 
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konstigt att man med samhällsmedel startar ett riskkapitalbolag. Sedan 

blir det kanske lätt, såsom här framhölls, att man fortsätter och tar ett 

företagsekonomiskt ansvar och det är inte regeringens och lagtingets 

uppdrag, tycker jag. Vi ska naturligtvis främja och stödja företagande, 

men inte på det där sättet. I min tankevärld uppfattar jag det som lite 

väsensfrämmande, måste jag säga, men jag är uppvuxen i en köpmanna-

familj. 

 Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Nej, jag reagerade inte alls känslomässigt. Tvärtom, 

jag ville få in lite fakta i den här diskussionen så att vi inte bara pratar 

om känslor, det var det som var min målsättning.  

När man startar upp ett sådant här företag då finns det en entrepre-

nör som har lite pengar och lite resurser själv men det räcker inte till.  

De flesta investeringarna har gjorts tillsammans med entreprenörer, 

Ålands Utvecklings Ab och sedan har det även investerats privata 

pengar, ofta lika mycket. Ålands Utvecklings Ab är inte majoritetsägare i 

företagen men man är med och har en viktig del. Man delar också med 

sig av sin kompetens.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag förstår hur det fungerar. Min invändning är principiell. 

Är det samhällets uppgift? I andra länder är det riskkapitalister som 

sköter det här. Det är min uppfattning och så tycker jag det ska vara. Jag 

får ju böja mig för majoriteten. Men jag är förvånad när jag hör om lös-

ningarna där man använder skattemedel på det här sättet. Däremot ac-

cepterar jag olika typer av garantier och sådana saker.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Det är klart att det är samhällets uppgift att vara med 

och se till att vi har ett bra näringsliv, skapa förutsättningarna för nä-

ringslivet men även vara med på olika sätt. Det är ingenting konstigt 

med det. Det finns många olika verktyg. Det här är sätt som på andra 

håll anses bra och behövligt.  

Ett problem när det gäller Ålands Utvecklings Ab är att Åland är så 

pass litet. När man har gått in i ett företag så i.o.m att marknaden är så 

liten så är det inte så lätt att göra en exit som det kan var i ett större land 

som i Sverige eller i Finland. Här på lilla Åland är risken att man hänger 

med lite längre än vad det var tänkt. Vi har i varje fall gjort sex stycken 

exit och det kommer säkert flera. Tack.  

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendena till finans- och näringsutskottet omfattas? Försla-

get är omfattat. De tre ärendena remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Andra behandling 

8 Samordning av finansförvaltningslagen och lagtingsordningen 

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 8/2011-2012) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 19/2011-2012) 
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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 betän-

kandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkän-

nas? Godkänt. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Först föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 54 och 57 §§ lagtingsordningen 

för Åland för godkännande i andra behandling i enlighet med lagtingsordningens 64 §. 

Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra 

behandling är avslutad.  

Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av landskapslagen om landskapets 

finansförvaltning för godkännande 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 avtalet och protokollet med Uruguay för att undvika dubbelbeskatt-

ning 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 20/2011-2012) 
Republikens presidents framställning (RP 13/2011-2012) 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion.  

Ltl Jörgen Pettersson 

Tack, fru talman! Som en liten kugge i en stor värld drar även Åland sitt lilla 

strå till den stora skattestacken. Det är ett viktigt arbete och går ut på att 

skattesmitare ska stoppas. Därför har vi i Ålands lagting med jämna mellan-

rum att ta ställning till olika avtal och protokoll som ger staten muskler att 

beskatta även medborgare som hellre förvarar tillgångarna utomlands än 

hemma. 

Oftast handlar detta om ett standardförfarande då den åländska behörig-

heten när det gäller just skatter som bekant är icke existerande. Ändå ska 

detta lagting godkänna framställningarna från regeringen vilket oftast varit 

och är friktionsfritt.  

Den här gången när det gäller dubbelbeskattningsavtalet mellan Fin-

land/Åland och Uruguay fastnade dock finans- och näringsutskottet vid två 

skrivningar längre bak i avtalet som knyter ihop det man kommit överens om. 

Det står att läsa att avtalet upprättats i två exemplar på ”finska, spanska och 

engelska språken”. Inte svenska, vilket fick oss att titta lite närmare på just 

den frågan. Det är ju inte helt hundra att avtal som inte finns på svenska ska 

antas på det annars helt svenskspråkiga Åland.  

Förklaringen är följande. Det viktigaste först. Om avvikelser skulle uppstå 

mellan parterna är det endast den engelska versionen som gäller. Skälet till 

det är att dessa skatteförhandlingar enbart förs på engelska. Sedan skrivs av-

talen även på de förhandlande parternas eget eller egna språk. Om motpar-

ten, i det här fallet Uruguay, skulle ha fler än ett officiellt språk, skulle av-

talstexten även ha översatts till det och till svenska i Finland. Men eftersom 

Uruguays enda officiella språk är spanska blev konsekvensen att språken vid 

sidan av engelskan i avtalet och protokollet blev spanska och finska. 
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Så efter denna lilla fördjupning i internationell diplomati har vi från ut-

skottets sida inget att tillägga utan tillstyrker enhälligt att lagtinget ger sitt bi-

fall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet och pro-

tokollet faller inom landskapets behörighet. Tack. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack fru talman! Tack för den redogörelsen. En viktig aspekt var också 

att avtalet har tillställts lagtinget på svenska. Det är detalj som jag kan 

tillägga här.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Fru talman! Det är alldeles riktigt. Vi fick allting på svenska.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  

Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lag-

tingets bifall i enlighet med finans- och näringsutskottets betänkande. Lagförslaget är 

bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad. 

För kännedom 

10 Godkännande av avtalet med Guatemala om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 14/2011-2012) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 12.09.2012. 

11 Tillväxt 

Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 11/2011-2012) 

En fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frå-

gan. 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 12.09.2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 28 ledamöter är närvarande. 

Lagtingsledamoten Igge Holmberg Pettersson anhåller om ledighet från dagens plenum 

på grund av sjukdom. Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson anhåller om ledighet från 
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Remiss 

1 Godkännande av avtalet med Guatemala om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 14/2011-2012)  
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Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-

skott ett ärende ska remitteras. 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 

2 Godkännande av avtalet och protokollet med Uruguay för att undvika dubbelbeskatt-

ning 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 20/2011-2012) 
Republikens presidents framställning (RP 13/2011-2012) 

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. 

Första behandling 

3 Höjt utkomststöd 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 8/2011-2012) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 20/2011-2012) 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betän-

kandet.  

Diskussion. 

Ltl Christian Beijar 

Fru talman! Social- och miljöutskottet har kommit med ett kort betänkande 

beträffande förslaget till lag om höjt utkomststöd. Utskottet föreslår att lag-

tinget ska godkänna landskapsregeringens förslag. Orsaken till lagförslaget är 

att man i riket har gjort en justering där grunddelen har höjts från årsskiftet. 

Det primära syftet med det här lagförslaget är att även utkomststödstagare på 

Åland ska ha rätt att få utkomststöd utgående från samma nivå som övriga 

landet.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag noterade att det var ett mycket kort betänkande 

från social- och miljöutskottet. Jag är lite fundersam över att man inte 

har gjort mera analyser kring de här frågeställningarna.  

Angående den förhöjda delen som man hänvisar till, livsmedelskost-

naderna på Åland, i det fallet har man inte gjort någon analys över att vi 

på Åland kanske har andra fördelar som inte finns i riket. Den analysen 

saknar jag lite grann. I övrigt har inte utskottet gjort några större konse-

kvensanalyser. 



  

  105 

Christian Beijar, replik 

Fru talman! Det är korrekt det som ltl Petri Carlsson säger om analyser. 

Vi har ansett frågan kring höjningen av grunddelen vara ganska själv-

klar, likaså livsmedelspriserna och därmed har vi inte gjort några när-

mare utredningar kring det.  

I landskapsregeringens framställning framgick de ekonomiska och 

administrativa konsekvenserna alldeles tydligt och klart. Utskottet anser 

att detta var tillräckligt och vi godkände det här lagförslaget enhälligt. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Talman! Jag tycker också det är rimligt att man har en höjning för dem 

som behöver det allra mest. Jag tror också att lagförslaget skulle vinna 

på att vi gör en ordentlig analys och ser vad det är som skiljer. Bara 

livsmedelspriserna och de ekonomiska konsekvenserna för landskapet 

ger inte tillräcklig information. Det finns fördelar och förmåner här på 

Åland som inte finns i riket och detta har inte analyserats i någon dju-

pare utsträckning, som jag har kunnat läsa mig till i alla fall. 

Christian Beijar, replik 

Fru talman! Det som ltl Petri Carlsson tar upp i sin senaste replik tycker 

jag är en bredare fråga. Det är frågan om utredning om levnadskost-

nadsindex och liknande. Jag tycker att man bra kunde har ÅSUB att 

närmare fördjupa sig i den frågan för det är en sådan stor fråga. Den 

frågan är nog ingenting för social- och miljöutskott att närmare fundera 

på. Jag upplever att frågan är så pass stor och viktig så ÅSUB bra kunde 

titta på den frågan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, fru talman! Jag är en av dem som hade förmånen att få vara med för ett 

år sedan i dåvarande finansutskottet och behandlade den ändringen som då 

fanns i utkomststödet. Då diskuterades detta med utredningar som det just 

replikerades om. 

Då redan för ett år sedan visste vi att det troligen blir en ändring på nivån 

av grunddelen i riket. I utskottet var vi medvetna om det när vi lämnade in 

betänkandet som av en tillfällighet har samma nummer. Vi på Åland skulle 

också då följa efter, vilket vi gör nu.  

Av utskottsbehandlingen har jag den uppfattningen att de som ska till-

lämpa det här lagförslaget är tillfreds med de nivåer som är satta i det här 

förslaget. Den liberala lagtingsgruppen står bakom det här lagförslaget. Tack. 

Minister Carina Aaltonen 

Fru talman! Jag vill komma med ett klargörande när det gäller efterlysningen 

av analyser och fördjupning, som efterfrågades här i ett replikskifte.  

Mycket av bakgrundsmaterialet kan man ta del av i revideringen av ut-

komststödslagstiftningen som kom för drygt ett år sedan. När vi började 

jobba med höjningen av de här summorna så kan det hända att vi var lite 

snåla på text. Vi hade kanske kunnat ta in mera av det resonemanget även i 

den här framställningen. Men det går bra att titta i handlingarna vad som har 

sagts och gjorts. Rapporten från 2007; ”Ekonomisk utsatthet och social 
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trygghet” ligger till grund för att vi väljer att dels höja utkomststödet men 

också att höja för att vi vet att livsmedelskostnaderna är högre på Åland. 

Under den här mandatperioden kommer vi också att följa upp just den 

rapporten och se vilka effekter de här förbättringarna har fått för de mest 

ekonomiskt utsatta familjerna.  

Det är viktigt att komma ihåg att det inte kommer att räcka att enbart höja 

den här penningsumman. För kommunernas del finns det många goda ex-

empel som man kan ta till sig när man jobbar med att bryta långvarigt bero-

endeskap av utkomststöd. I Sund och Jomala finns fina exempel där man har 

gått in och gett individuell rådgivning och stöd. Alla kommunpolitiker har ett 

viktigt ansvar att se till att hålla låga avgifter och ge möjligheter till männi-

skor med små inkomster att kunna försörja sig själva så att man inte ska be-

höva leva på utkomststöd i någon högre utsträckning. 

Jag tackar än en gång utskottet för en väldig snabb och effektiv behandling 

av det här lagförslaget. Jag hoppas att det kan träda i kraft den 1 januari 

2013. Tack. 

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandling-

en föreläggs lagförslaget i sin helhet.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 2 och 4 §§ landskapslag om tillämp-

ning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd för godkännande. Lagförslaget är 

godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är av-

slutad. 

Första behandling 

4 Godkännande av avtalet om gemensam upphandling av auktionsövervakare 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 9/2011-2012) 
Landskapsregeringens yttrande (RP 12/2011-2012-s)  
Republikens presidents framställning (RP 12/2011-2012) 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion.  

Ltl Christian Beijar 

Fru talman! Social- och miljöutskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till 

att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lag-

stiftningen i avtalet om gemensam upphandling av en auktionsövervakare 

och till lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för 

lagstiftningen i avtalet om upphandling av gemensamma auktionsplattformar 

till de delar avtalen faller inom landskapets behörighet. Det var ett långt 

stycke. 

Utskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till de här lagarna. Vi har bland 

annat konstaterat att landskapsregeringen har avgett ett yttrande till lag-

tinget om republikens presidents framställning angående avtalen om gemen-

sam upphandling av auktionsövervakare och en gemensam auktionsplattform 

för utsläppsrätter under perioden 2013-2020. I yttrandet sägs, med hänvis-

ning till ett utlåtande från Högsta domstolen, att en uppdelning av Finlands 

utsläppsrätter mellan riket och landskapet inte är möjlig. Det är den nation-

ella myndigheten som fördelar utsläppsrätter till verksamheter som omfattas 
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av lagstiftningen om utsläppshandel. I landskapet finns för närvarande tre fö-

retag som tilldelats utsläppsrätter. 

Vi har i utskottet bl.a. hört representanter för företag som har utsläppsrät-

ter. Utskottet konstaterar att det har varit väldigt positivt för företagen att ha 

dessa utsläppsrätter. Det har redan påverkat planeringen för företag som har 

för avsikt att begränsa utsläppen av växthusgaser. Systemet är så att om man 

kan spara utsläppsrätterna så blir de också värdefulla som försäljningsobjekt 

till andra företag. Det här har upplevts positivt och har redan fått positiva 

konsekvenser. 

Handeln stimulerar företagen till att planera och vidta åtgärder som mins-

kar utsläppen från förbränning av fossila bränslen. När företag avstår från att 

använda sina utsläppsrätter t.ex. vid en övergång till bioenergi frigörs ut-

släppsrätter som kan säljas till andra företag inom eller utom landet. Det här 

är en väldigt positiv sak. 

Mot bakgrund av detta så förslår utskottet att lagtinget ger sitt bifall till att 

lagarna träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalen faller inom land-

skapets behörighet. Tack, för det.  

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, fru talman! Utskottsordförande redogjorde förtjänstfullt för ärendet så 

grundligt så egentligen skulle jag inte behöva säga någonting.  

Men just den här handeln med utsläppsrätter, när man genom åtgärder 

kan minska på sitt utsläpp, få utsläppsrätter över och kunna sälja dem, den 

handeln kommer att fungera som en morot för företagen att göra sig mindre 

beroende av de bränslen som ger utsläpp. Det här är väldigt positivt tycker 

jag. Därför ville jag säga att jag tror att det här kommer att fungera som en 

morot. 

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lag-

tingets bifall i enlighet med social- och miljöutskottets betänkande. Lagförslaget är bi-

fallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

5 Geologisk lagring av koldioxid 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 10/2011-2012) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 24/2011-2012) 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som in-

går i betänkandet.  

Diskussion. 

Ltl Christian Beijar 

Fru talman! Social- och miljöutskottet föreslår att lagtinget godkänner land-

skapregeringen lagförslag om geologisk lagring av koldioxid. Lagen innebär 

att det i landskapslagstiftningen intas bestämmelser om bl.a. förbud mot lag-

ring av koldioxid geologiskt, förpliktelser som gäller koldioxidavskiljning, till-

träde till annans transportnät, myndighetsuppgifter, vite, hot om tvångsutfö-

rande och hot om avbrytande samt överklagande och straff.  
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Fru talman! Det huvudsakliga syftet med lagen är att säkerställa att av-

skiljning, transport och geologisk lagring av koldioxid som ett led i kampen 

mot klimatförändringen genomförs på ett sätt som säkert med tanke på mil-

jön och människors hälsa. Samtidigt konsterar man att avskiljning och lag-

ring av koldioxid är förbjudet att lagra i geologiska formationer inom Fin-

lands territorium och ekonomiska zon. Orsaken är att det inte finns geolo-

giska formationer som avses i direktivet om koldioxidlagring och som kan 

användas för att permanent och säkert lagra avskild koldioxid. Våra bergarter 

med rapakivin är alltså inte lämpliga för lagring.  

Social- och miljöutskottet föreslår ett enhälligt godkännand av landskaps-

regeringens lagförlag om geologisk lagring av koldioxid.  

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, fru talman! En sak som kan vara intressant är att social- och miljöut-

skottet var till Forsmark i går. Vi kan inte lagra koldioxid i vår berggrund här, 

samtidigt funderar man på slutförvar av kärnavfall. Men det finns en väsent-

lig skillnad. Kärnavfallet vill ha stabil berggrund, medan det kanske inte är 

det lämpligaste för koldioxiden eftersom det kan sprida sig till grundvatten 

och på det viset frigöras och så kan det uppstå läckage. Tack. 

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandling-

en föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet. 

Föreläggs först förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om avskilj-

ning och lagring av koldioxid för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 18 § landskapslagen om miljöskydd 

för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagens första behandling är avslutad. 

Ärendets första behandling är avslutad. 

Föredras 

6 Främjande av turismen vid Jan-Karlsgården 

Landskapsregeringens svar 
Ltl Anders Erikssons skriftliga fråga (SF 9/2011-2012) 

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 besva-

ras. 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 ges av minister Johan Ehn.  

Ltl Anders Eriksson 

Den här frågan handlar om främjande av turismen vid Jan-Karlsgården. 

Kastelholm slott och de omkringliggande områdena hör till landskapets 

viktigaste turistmål och för att helhetsupplevelsen för besökare ska bli bästa 

möjliga krävs det goda kringaktiviteter och bra service. Mot den bakgrunden 

är etableringen av Smakbyn något som landskapsregeringen borde under-

stöda på alla tillgängliga sätt. Dock förefaller det motsatta råda, till exempel 

har landskapsregeringen inte velat sälja två mindre markområden för att un-

derlätta nämnda etablering.  
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Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Varför kan 

inte landskapsregeringen främja projektet Smakbyn genom att på öppna 

marknaden avyttra två mindre markkilar i anslutning till anläggningen? 

Minister Johan Ehn 

Frågan innehåller i sig en, kanske i någon mån, oklar syftning. Frågeställaren 

skriver nämligen i en och samma mening uttrycken ”projektet Smakbyn” å 

ena sidan och ”öppna marknaden” å andra sidan. Med begreppet öppna 

marknaden förstår vi vanligen inte en redan på förhand uppgjord utgång. Så 

har nog knappast heller frågeställaren tänkt, när den skriftliga frågan formu-

lerades, så jag går vidare med att svara på vad landskapsregeringen gör gäl-

lande i frågan nämnda markområden. 

Som känt är en större turismsatsning, den s.k. Smakbyn, under uppfö-

rande i området. Det är att betrakta som mycket positivt och kommer säkert 

att gynna många målgrupper och Kastelholmsområdet särskilt. Sammantaget 

innebär satsningen ett lyft för turismen och för Sunds kommun. 

Området kring Kastelholms slott är dock mycket känsligt och ovärderligt i 

såväl kulturhistoriska som ekonomiska termer. Marken har tillhört kärnan i 

slottets gamla kronomarker. Slottet är en genom lag skyddad fornlämning 

och tillsammans med den kringliggande miljön ett av Ålands och Finlands 

främsta skyddsvärda områden. 

Ett sammanhängande landskapsavsnitt kring slottet på Slottsholmen in-

klusive delar av Slottssundet utgör sedan år 1928 ett fastställt skyddsområde 

för slottet, det vill säga en zon på vilken särskilda antikvariska varsamhets-

villkor gäller. 

Inom fastigheterna, liksom även längs hela Slottssundets och Kökshavets 

sydvästra strandlinje, finns fasta och maritima fornlämningar i form av 

brygg- och husgrundskonstruktioner samt rester av de medeltida valvgravar, 

spärraordningar och palissader som ingick i slottets och Slottsholmens olika 

försvarssystem. Anläggningarna har påträffats och till en del dokumenterats 

under arkeologiska undersökningar på 1980- och 1990-talet.  Området om-

fattas därför av lagenligt skydd.  

Det unika området utgör en del av före detta Kastelholms kungsgårds mar-

ker vid slottet. Under 1930-talet, i och med den s.k. koloniseringsprocessen, 

friköptes delar av området av torpare. I början av 1980-talet återinlöste land-

skapet fastigheten i syfte att återinförliva det i Kastelholms skyddsområde 

och därmed möjliggöra styrning av den publika och museala utvecklingen 

inom skyddsområdet. Markområdena hålls planmässigt öppna och oexploa-

terade för att skapa fri sikt genom det värdefulla kulturlandskapet mot slot-

tet, Vita Björn och Kökshavet.  

Landskapsbilden har något förändrats i och med Smakbyns huvudbygg-

nad.  

Kastelholmsområdet markanvändning omfattas även av en pågående ge-

neralplaneringsprocess. Arbetet med Sunds kommuns delgeneralplan för om-

rådet är i slutskedet och när denna är klar kommer tydliga områdesbestäm-

melser att slås fast som beaktar Kastelholmsområdet som helhet.  

Jag antar att frågeställaren med uttrycket ”markkilar” i sin fråga syftar på 

markområdena som utgörs av de östra delarna av fastigheterna Kastelholm II 
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1:35 och Tegelbacken 2:130, båda på Slottsholmen, samt Torpängen 2:128, 

som tidigare brutits från Kastelholm II. 

I förslaget till delgeneralplan klassificeras marken inom tomterna 1:35 och 

2:130 som fornminnesområde med åtföljande skyddsbestämmelser. Området 

2:128 föreslås skyddat med stöd av plan- och bygglagen i den kommande el-

generalplanen. Syftet med plan- och bygglagen är att reglera markanvänd-

ningen och byggandet så att förutsättningar för en bra livsmiljö skapas och 

bevaras, en ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar utveckling 

främjas och att kulturhistoriska värden bevaras. Samtliga här aktuella områ-

dena har dessutom ett stort landskapsmässigt värde som med hänvisning till 

naturvårdslagen och den Europeiska landskapskonventionen inte får skadas. 

Direkt citat ur Europeiska landskapskonventionen: ”vid all slags verksamhet 

skall förfaras så att skada undviks på naturen inklusive landskapsbilden 

där det är möjligt.”   

Med hänvisning till vad som nämnts anser landskapsregeringen dels att en 

avyttring av markområden i Kastelholms anrika landskap i dagsläget skulle 

stå i strid med dels de lagar som nämnts tidigare, dels den Europeiska land-

skapskonventionen och dessutom är det av största vikt att säkra att den unika 

miljön bevaras. Däremot är landskapsregeringen öppen för samarbete med 

olika aktörer, inte enbart Smakbyn, för att främja en hållbar och framåtrik-

tande utveckling i området. Det kan ske utan att avyttra mark så länge par-

terna kan komma överens om hur samarbetet ska bedrivas med hänsyn till å 

ena sidan det allmänna intresset som landskapsregeringen har som uppgift 

att bevaka, å andra sidan aktörens intressen för att utveckla och gynna i 

första hand sin egen verksamhet. En sådan diskussion är och ska alltid vara 

möjlig. 

Dessutom står landskapsregeringen i beråd att bjuda Jan Karlsgårdens 

värdshus till att köpas som byggnad och en arrendetomt finns för det. Tack, 

fru talman!  

Ltl Anders Eriksson 

Tack, fru talman! Det går att få det att låta men verkligheten är lite an-

norlunda. Ministern sade inledningsvis att det var en oklar syftning med den 

här frågan. Det är det ju inte. Jag är ju väl medveten om att man inte kan 

avyttra landskapsegendom åt speciellt utpekade företag eller personer, utan 

det måste ske på den öppna marknaden. Det här handlar definitivt inte om 

att förstöra kulturmiljön runt Kastelholms slott. De här två markområdena 

som vi har debatterat hittills är en sak och det ska jag återkomma till. 

Den här frågan har en större principiell bärvidd; ska landskapsförvaltning-

en hjälpa driftiga, duktiga företagare eller ska man stjälpa? Minister Ehn sade 

att landskapsbilden har förändrats i och med etableringen av smakbyn.  

Hur kan det komma sig att det framställs som fula hus medan det är precis 

samma arkitektur som landskapsförvaltningen själv har använt? Hur kan det 

komma sig att man förstör utsikten från slottet medan landskapsförvaltning-

en själv har byggt nästan vägg i väg med slottet? Hur kan det komma sig att 

landskapsförvaltningen själv har använt de två nu aktuella områdena som 

parkering många gånger när man har haft evenemang där? Jag tror att det 

beror på att museibyrån anser att det är deras och att inte någon ska in-

skränka på fornminnena och kulturvärdena, det är deras. Det är ganska van-

ligt inom landskapsförvaltningen att man ser på de egendomar som man för-



  

  111 

valtar som någonting personligt. Det här tycker jag att minister Ehn, som sä-

ger sig vara en borgerlig politiker som månar om företagsamhet, måste kunna 

ta sig ur. Man måste kunna ta sig ur tjänstemännens garn och skaffa sig en 

egen uppfattning om vad som är rimligt. 

Har ministern Ehn överhuvudtaget varit på plats och besiktat de här om-

rådena och sett vad det handlar om? Jag har väldigt svårt att tro det när han 

pratar om hur väl man har skött områdena. Områdena är ju totalt fastvuxna 

med vass och alar. Jag vill utvidga den här frågan lite; ska landskapsförvalt-

ningen hjälpa eller stjälpa driftiga entreprenörer? 

Minister Johan Ehn 

Fru talman! Det är en fråga som har ett självklart svar. Det är ju helt själv-

klart att vi ska vara med och hjälpa. Det upplever jag också att landskapsrege-

ringen som myndighet har gjort.  

När man går tillbaka och tittar på hur smakbyn kom till stånd så har man 

från landskapets sida haft en väldigt snabb process för att göra detta möjligt. 

Vi har också sett till att hitta de samarbetsmöjligheter som är möjliga, utgå-

ende från det svar som jag hade här inledningsvis. Det finns fortfarande en 

öppenhet, vilket också har meddelats sökanden när det gäller att diskutera 

andra samarbeten än köp av de här markområdena.  

Att jag inte skulle ha besökt området får ltl Eriksson självklart insinuera. 

Jag har varit dit vid ett par tillfällen och tittat på vilka områden det rör sig 

om, jag tror att jag har varit dit tre gånger. Jag har sett områdena. Jag kan 

hålla med ltl Eriksson när det gäller skötseln av områdena, vilket jag heller 

inte sade något om i mitt anförande, så kunde man se till att få områdena be-

tydligt mera attraktiva och bättre använda. Det är precis just det som vi in-

bjuder till genom samarbete. Men det betyder inte att man automatiskt måste 

gå in för att sälja områdena. På många andra områden också när det gäller 

kulturhistoriskt värdefulla fastigheter är jag beredd att diskutera försäljning 

för att vi ska ha råd att på bästa möjliga sätt ta oss an det som är kärnan i värt 

område. Men jag och regeringen är inte beredda att sälja ut det som finns i 

kärnan av kanske de viktigaste områden för självstyrelsens historia. Där ska 

vi hitta samarbeten tillsammans med de här driftiga entreprenörerna. Vi ska 

se till att vi tillsammans kan bygga upp någonting som stöttar det som fråge-

ställaren har här i sin fråga, vilket jag tycker att vi är på väg att göra bl.a. ge-

nom att få en ordentlig överblick av hela området i Kastelholm med general-

planen tillsammans med Sunds kommun. Utgående ifrån detta kan vi skapa 

ett område som blir attraktivt och som dessutom tar tillvara kulturhistoria 

både nu och i framtiden. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Planer, planer och utredningar i all oändlighet. Det är säkert vik-

tigt det också men det måste ju fyllas med något innehåll. Det måste ju ske 

något konkret. Tittar vi på Kastelholmsområdet så påstår jag att det är ett av 

Ålands viktigaste turistmål som till stora delar av året är fullständigt dött och 

det är olyckligt. Man borde istället från landskapsförvaltningens sida jubla att 

det finns duktiga företagare som etablerar sig i området och bidrar till att det 

faktiskt händer något där. Jag ville absolut inte insinuera någonting, men jag 

uppfattade i ministerns svar att han ansåg att områdena var välskötta, då 

tänkte jag att han antagligen inte hade besökt områdena. 
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Jag har försökt titta på de förfrågningar som man från smakbyn har ställt 

till landskapsregeringen och de svar som landskapsregeringen har gett. Land-

skapsregeringen nämner som avslagsmotiv att det här är inom kulturskydds-

området. Men stämmer det? När jag har tittat på kartor så förefaller det som 

det här området skulle ligga på andra sidan vägen. 

Som jag noterade, så kände mister Ehn till att de här markområdena fak-

tiskt har varit i privat ägo under många år utan att det har hänt någonting. 

Det var i samband med att man drog om vägen vid Kastelholms värdshus som 

de här områdena överfördes till landskapet. De är inte kärnområden eller 

uråldriga landskapsegendomar som vi pratar om. Det finns ju faktiskt två 

privata hus, vägg i vägg med Jan-Karlsgården, som är betydligt närmare.  

När jag har sett de här breven har jag förstått att visionen från företagarna 

är att man vill snygga upp det här området. Man kan tydligen till och med 

köpa det med en klausul att man inte får vi bebygga området. Det finns ju alla 

möjligheter minister Ehn, om viljan finns, att lösa den här frågan. Jag vet att 

viljan inte finns hos tjänstemännen, men minister Ehn som ändå är ny på sin 

post borde kunna ta sig över det.  

Minister Johan Ehn 

Fru talman! I mitt svar ingick just den här historiebeskrivningen angående 

markområde. Fram till 1930-talet var det en del av kungsgårdsmarkerna, un-

der 30-talet gick marken tillbaka till sådana som har brukat marken under en 

tid och på 1980-talet köptes de tillbaka. Om man går tillbaka och läser doku-

menten om varför landskapet köpte tillbaka marken så var det för att se till 

att området skulle införlivas i skyddsområdet.  

Tittar vi på det här området som sådant, som finns inriktade på kartor 

idag, så är det tydligt att det ingår i skyddsområdena för slottet, inte bara ut-

gående där man hittade arkeologiska fynden. Det handlar också om land-

skapsbilden. På det här området har alltid varit ett öppet landskap, ett land-

skap som har dominerats av odlingar och fritt växande natur, visserligen 

skött. Det är här som jag ger ltl Eriksson rätt, det finns mycket att önska vad 

gäller att sköta området på ett bättre sätt. Det handlar om hur landskapet 

prioriterar sina egendomar. Jag har redan i mitt svar sagt att jag för min del 

är mycket intresserad av att börja prioritera om vad gäller det här. Vi måste 

se till att vi bara ska sköta de områden som vi absolut känner att hör till de 

viktigaste områdena. Det här är ett av de viktigaste områdena. I det samman-

hanget ska vi hitta samarbete. Samarbete som vi har bjudit in till samarbete 

med den etablering som redan finns där, så med smakbyn kan man komma 

överens om hur man kan använda de här områdena i framtiden. Samtidigt 

måste ltl Eriksson också se en poäng, ska man se till att det här området 

också har den här attraktionskraften i framtiden så behöver man se till att 

planerna är på ett sådant sätt att det gynnar utvecklingen framåt. Att vi inte 

bygger fast oss, att vi inte låser fast oss i sådant som är ett gammalt sätt att 

tänka, utan att vi istället får planer som ger de här möjligheterna som ltl Er-

iksson och jag faktiskt vill ha. För utan en planering, utan att vi har fått en 

helhetsbild över Kastelholmsområdet så är jag rädd för att vi kommer att göra 

saker som vi kommer att få ångra mycket i slutändan. 

Jag upprepar vad jag sade i slutet av mitt anförande; vi är beredda att gå in 

och diskutera hur man på bästa möjliga sätt ska få det här området att fun-

gera, både precis i närheten av slottet men också i hela det område som nu är 
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under planering tillsammans med Sunds kommun. Men, det måste också ske 

på att det sätt som är öppet, ärligt och att alla har samma möjligheter att vara 

med och ta del av de möjligheter som finns för det här området. Vi kan inte 

göra det riktat. Vi måste se till att vi har regelverken klara och tydliga. De re-

gelverk som finns idag ger inte möjligheter att sälja. Ser vi på området som 

helhet så behöver vi heller inte sälja det. Det går att hitta andra överenskom-

melser om att man så vill. Jag vill söka möjligheterna och inte bara se det som 

ltl Eriksson försöker måla upp; omöjligheter. 

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

Föredras 

7 Upphandling av bränsle 

Landskapsregeringens svar  
Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 10/2011-2012) 

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 besva-

ras. 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 ges av minister Veronica Thörnroos.  

Ltl Mats Perämaa 

Tack, fru talman! Rubriken lyder; upphandling av bränsle. 

Landskapsregeringens upphandlar årligen bränsle för stora belopp. Föru-

tom det självklara att landskapsregeringen ska följa upphandlingslagar och -

regler så att alla parter behandlas lika, är det viktigt att skattebetalarnas in-

tressen bevakas så att det upphandlade bränslet blir så förmånligt som möj-

ligt. 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Har land-

skapsregeringen följt lagar och regler i sin bränsleupphandling och har land-

skapsregeringen haft som målsättning att upphandla ett så förmånligt 

bränsle som möjligt?  

Minister Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Som ni alla känner till så är det stora pengar i omlopp när man 

talar om bränsleupphandling. Det är miljonbelopp som är i rörelse. Det är 

därför av största vikt att beredningen inför en upphandling är av högsta möj-

liga kvalitet. Eftersom det beräknade värde av upphandlingen överstiger det 

av Europeiska kommissionens fastställa tröskelvärde om 200 000 euro i en-

lighet med 1 § 2 mom. landskapslagen ÅFS 43/1994 angående tillämpningen i 

landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling skall därför rikets lag om 

offentlig upphandling tillämpas på upphandlingsförfarandet. Upphandlingen 

genomfördes i form av ett öppet förfarande. Upphandlingen annonserades på 

webbplatsen Hilma den 27 mars 2012.  

Talman! Bästa ledamöter, redan här i ingressen talade jag om för er hur 

landskapsregeringen har valt att hantera bränsleupphandlingen. Man har valt 

att följa det strängaste regelverk som finns i form av en EU-upphandling. Det 
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finns inte inom det regelverket ett utrymme för ett tyckande. Det finns inte 

inom det regelverket utrymme för känslor eller för personliga åsikter. Det är 

ett regelverk som är kristallklart. Landskapsregeringen har följt lagar och reg-

ler i sin bränsleupphandling.  

Om så är fallet att landskapsregeringen har följt lagar och regler så har 

man också tagit tillvara ålänningarnas intressen. Man har sett till att man har 

fått bästa möjliga pris för den vara som man behövt köpa. Det är landskaps-

regeringens bedömning att så är fallet. Men, i en upphandlingsprocess finns 

det alltid flera än en part. I vårt demokratiska system har man möjlighet att 

tala om och protestera om man är missnöjd med de beslut som en myndighet 

tar. Om man inte hyser tilltro till att de beslut som myndigheterna har tagit 

vilar på laglig grund då väcker man ett besvär.  

I dagsläget har landskapsregeringen två besvär i marknadsdomstolen. Det 

ena rör ett upphandlingsbesvär, det andra är ett besvär mot en s.k. direkt 

upphandling.  

Bästa ledamöter, fru talman! Jag vill vara mycket tydlig på den punkten; 

landskapsregeringen har vinnlagt sig om att göra en upphandling som följer 

regelverket. Det ligger inte bara i landskapsregeringens intresse, det ligger i 

allas vårt intresse. Tack.  

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Som offentligt har beskrivits så ligger det åtminstone två besvär i 

marknadsdomstolen. Men i hela den här frågan där det har väckts ifrågasät-

tande om hanteringen av bränsleupphandlingen så ligger också frågan om 

vad som skedde år 2010 i den dåvarande bränsleupphandlingen. Det torde 

väl förhoppningsvis vara obestritt att landskapsregeringen inte genomförde 

en upphandling till årsskiftet 2010, utan den frågan fördröjdes under våren 

utan att det fattades något beslut om en direkt upphandling. Man fortsatte att 

köpa bränsle av en aktör utan någon form av beslut. Det här tog månader i 

tid. Redan här torde en person som bara är begränsad insatt och utför en ytlig 

granskning kunna konstatera att man inte alltid har följt de regler som existe-

rar. 

Nu har den här frågan fått en ny nivå i.o.m att en aktör har polisanmält 

landskapsregeringen. Det blir förmodligen en juridisk process. Det här är 

ingen domstol, här ska vi inte driva juridiska processer. Däremot kan ju frå-

gan om politiskt förtroende ställas i den här salen. De här sakerna hänger 

ihop på det sättet att om det har brustit juridiskt så kan det politiska förtro-

endet vara rubbat. 

Därför vill jag och den liberala lagtingsgruppen framföra till infrastruk-

turministern, som här representerar landskapsregeringen, om infrastruktur-

ministern kunde framföra till lantrådet att det borde utföras en revision av 

det här ärendet för att klargöra tingens ordning. 

Minister Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Tack ltl Mats Perämaa för de orden. Jag förstår ledamotens 

oro. Det är ju ofta så när man inte själv har tillgång till fakta och när man inte 

själv har tillgång till allt material att det alltid finns ett utrymme som då be-

höver fyllas och vanligtvis blir det med ett eget tyckande. Det är helt naturligt. 

Den hälsning som ledamoten framför till lantrådet tar jag med mig. Jag 

tror faktiskt inte ens att lantrådet ska behöva engagera sig i frågan utan det 
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ska revisorerna själva i så fall ta tag i, om man bedömer att här finns oegent-

ligheter eller om man bedömer att här kan det finnas oegentligheter. Jag vill 

vara tydlig på den här punkten och säga att jag är den första att välkomna in-

ternutredningar, externutredningar, polisanmälningar och precis alla utred-

ningar som finns för jag har nämligen inget att dölja, det har inte den här 

landskapsregeringen. Allting ska bringas i klarhet, allting ska bringas i ljus 

och finns det oklarheter så ska det rättas till. Men vi kan inte, här och nu i 

parlamentet, föregå den juridiska process som har påbörjats, där håller jag 

helt med ledamoten.  

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Jag var också tydlig på den punkten. Juridiska hanteringar sker 

på annan ort än här. Här diskuterar man politik, politiskt förtroende och i 

förlängningen kanske en brist på sådan. Därför välkomnar jag infrastruktur-

ministerns uppfattning om att en internrevision, en grundlig granskning bör 

göras också i det här huset. Det torde vara fullt möjligt för landskapsrege-

ringen att initiera en sådan utredning och inte bara lämna det åt revisorerna 

att själv avgöra. 

Vi liberaler uppfattar det nästan som ett löfte att så ska kunna ske. Föru-

tom juridiken, som vi säkerligen få ta ställning till senare, så finns det en oer-

hört stark politisk dimension i det här. Anklagelserna gäller att man möjligen 

har betalat ½- 1 miljon euro för mycket för bränslet, vilket återstår att utreda 

om det är på det sättet, samtidigt aviserar landskapsregeringen nedskärning-

ar just på grund av att bränslet är dyrt. 

Avslutningsvis, fru talman, vi välkomnar alla utredningar som kan bringa 

ljus i denna fråga. 

Minister Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Men då har vi en fullständig enighet här. Det finns en enighet 

mellan landskapsregeringen och parlamentet, anmärkningsvärt vore det väl 

annars. Nog är det så att alla vi som sitter här har Ålands bästa för våra ögon. 

Visst är det så att alla de beslut vi fattar ska vila på laglig grund. Visst är det 

så att vi alltid ska sträva till, och verkligen i dessa tider, att vi håller oss inom 

de ekonomiska ramarna som finns. Det är oerhört viktigt. 

Jag ser också det som en framsträckt hand från oppositionen att ni är be-

redda i den framtida budgetdebatten att också verkligen se till att pengarna 

hålls på rätt ställe. Tack för det. 

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

För kännedom 

8 Landskapslag om lagtingets kansli 

Talmanskonferensens lagförslag (TMK 6/2011-2012) 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 17.09.2012. 

9 Utsläppshandel fas III, kompletterande lagförslag 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 22a/2011-2012) 

Ärendet upptas till behandling vid nästa plenum. 
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Plenum slutar 

Nästa plenum hålls idag 12.09.2012 klockan 14.25. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar 

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.  

Meddelande 

Talmanskonferensen har beslutat att vi det inte blir plenum inkommande fredag 14.09. 

Spörsmålsvaret kommer att antecknas för kännedom under måndagens plenum 17.09. 

Spörsmålsdebatten hålls onsdag 19.09. Vid behov fortsätter debatten på torsdag 20.09 

kl. 13.00.  

Fredag 21.09 hålls frågestund kl. 09.30 och vid behov därefter plenum. Det hålls inte 

något plenum måndag 24.09. 

Talmanskonferensens föreslår vidare att lagtingets öppnande sker måndag 05.11.2012. 

Antecknas.  

Remiss 

1 Utsläppshandel fas III, kompletterande lagförslag 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 22a/2011-2012)  

Enligt arbetsordningens 44 § ska ett kompletterande lagförslag remitteras till det ut-

skott som bereder det ursprungliga förslaget. Ärendet kommer därför att remitteras till 

finans- och näringsutskottet. 

Diskussion.  

Minister Veronica Thörnroos 

Tack, fru talman! Bästa ledamöter, landskapsregeringen överlämnade den 30 

augusti 2012 till lagtinget lagförslaget om utsläppshandel fas III. Lagförslaget 

remitterades sedan till finans- och näringsutskottet. 

I samband med hörande i finans- och näringsutskottet framkom det en del 

frågeställningar. Man var orolig för om landskapsregeringen verkligen fullt ut 

hade tagit hänsyn till de åländska aktörerna på marknaden. Det fanns en del 

frågeställningar till fatalietider, huruvida de kunde ses som en nackdel för 

våra aktörer.  

Landskapsregeringen har därför, för första gången faktiskt sedan lagtings-

ordningen ändrades, valt att använda sig av verktyget kompletterande lagför-

slag som således går direkt till finans- och näringsutskottet för process.  
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Utsläppshandel fas III är ett regelverk från EU som klart reglerar utsläpps-

handeln. Vi hade tidigare idag också en diskussion kring utsläppshandel. 

De oklarheter som utskottet hade rörde främst 9 §, 13 § och 22 §.  

Vad gäller 9 § så gör landskapsregeringen den bedömningen att det egent-

ligen inte är något åländskt företag som kan beröras rakt ut av 9 §. Men det 

oaktat för att säkerställa så har vi valt att lägga en tid så att den som kan an-

föra någonting till 9 § har möjlighet att, tre månader efter det att lagens 

ikraftträdande, komma in med en ansökan. 

Vad gäller 13 § så har vi i våra efterforskningar nu kunnat konstatera att 

det finns inte finns något åländskt företag som berörs av 13 §.  

Vad gäller 22 §, 3 mom. där åländska aktörer nämns så är de projekten re-

dan satta i process. De är redan också anmälda till kommissionen. Så det 

torde inte föreligga någon form av problem där. 

Bästa lagtingsledamöter! Jag är glad att vi från landskapsregeringens sida 

har den här möjligheten att vi kan bistå utskotten med lagberedningsarbete 

trots att lagförslaget redan är överlämnat. Det är min och landskapsregering-

ens förhoppning att den komplettering som nu kommer utskottet tillhanda 

ska komma till nytta och glädje för hela det åländska folket. Tack. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Tack för redogörelsen. Jag tänker inte gå in och ha 

några frågeställningar i detalj eftersom vi har fått detta med så kort var-

sel. Vi har inte hunnit här mellan plenumen att sätta oss in i det här or-

dentligt, även om vi i utskottet faktiskt har diskuterat det här och haft 

höranden i frågan.  

Jag ville bara berömma. Jag tycker att det här är bra och ett praktiskt 

sätt att göra det på enligt lagtingsordningen. Det var snabbt och bra age-

rat från landskapsregeringen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag ber att infrastrukturministern lite tydligare skulle redo-

göra för varför inte de fatalietider, som finns i riksdagen och som före-

slås att ska antas här på Åland såsom en blankettlag, skulle påverka våra 

åländska företag? 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, fru talman! I första hand rör det sig om fatalietider för bolag som 

redan är verksamma men som avser att utvidga sin verksamhet inom 

sex månader. Landskapsregeringen har inte kännedom om några sådana 

företag som har sådana planer. 

Vad gäller de åländska företag som vill arbeta vidare med verktyget 

utsläppsrättigheter så de redan anhängiggjorda. De är redan anmälda 

till kommissionen och de finns även i processen. Det här är ett arbete 

som redan har gjorts av landskapsregeringen i samarbete med arbets-

och näringsministeriet. Det är ändå ett ganska begränsat antal bolag på 

Åland som berörs. Landskapsregeringens bedömning är att vi nu har det 

här samlat på ett sådant sätt som borde täcka in alla eventualiteter. 
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Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Infrastrukturministern säger då att det var ett medvetet val 

från landskapsregeringen att inte på något vis notera de fatalietider som 

utskottet nog i sin inledande diskussion tog fasta på ganska ordentligt. 

Det kan förstås vara ett sätt att arbeta. Men å andra sidan inför land-

skapsregeringen istället, i samband med den här kompletteringen, en 

utökning av fatalietiderna, med tre månaders tid från lagens ikraftträ-

dande, att ytterligare hantera de här sakerna.  

I utskottet får vi väl forska lite närmare i det här. Det känns som 

hängsle och bälte på något vis och en viss osäkerhet. Men vi får väl se 

hur diskussion framskrider.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Jag delar ltl Mats Perämaas åsikt såtillvida att här har vi nu hängsle, liv-

rem och kanske också någon sorts form av snöre som håller ihop hela 

det här paketet. Till den delen så finns det inga möjligheter att något bo-

lag på Åland skulle kunna missgynnas eller komma i en sämre situation 

än i riket. Det vill jag vara tydlig med.  

De företag som det har funnits en viss oro kring angående om dessa 

företag kommer att kunna vara med och om de kommer att kunna ex-

pandera handeln med utsläppsrätter så är svaret på den frågan ja. Då 

gör vi i så fall en hänvisning till 22 §, för det är där de kommer in, den 

processen är redan igångsatt och det har skett i samarbete med arbets- 

och näringsministeriet. 

Däremot håller jag med ltl Mats Perämaa att vi hade kunnat vara tyd-

ligare i vår beskrivning inledningsvis. Men det är också därför det finns 

en mening med utskottets arbete. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Det riktigt att detta institut är nytt i den nya lagtings-

ordningen och arbetsordningen. Det är gott att regeringen tar fasta på 

det. Det betyder samtidigt att man inte kan pruta på kraven på exakthet 

i de underliggande lagförslagen bara därför att det finns möjlighet att 

komplettera dem. Det är väldigt viktigt att ingjuta det i beredningen. Det 

är också lika viktigt att den komplettering som nu kommer inte ytterli-

gare ska åtföljas av ytterligare kompletteringar. 

Med andra ord, kan vi nu i lagtinget vara säkra på att det här är den 

komplettering som behövs och att lagstiftningen kan gå vidare? 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, fru talman! Det här kompletterande lagförslaget har efterfrågats 

av utskottet. Därför har landskapsregeringen valt att aktivt komma 

emot. Vi har den största respekt för utskottets arbete. Huruvida sedan 

det här är säkert eller inte säkert så har de beredande tjänstemännen 

och underliggande myndigheter gjort sitt yttersta för att säkerställa att 

lag och ordning återfinns även i detta dokument. Det är min absoluta 

förhoppning. 
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mika Nordberg 

Fru talman! Som viceordförande för finansutskottet vill jag säga att vi är posi-

tiva och tacksamma för att landskapsregeringen nu kom med ett komplette-

rande lagförslag. 

När det gäller formalia så funderade jag på hur bra det är att man har ett 

nytt kompletterande lagförslag till kännedom eller bordläggning och sedan 

har remissdebatten en halvtimme senare? Man kanske skulle behöva ha en 

dag emellan för att kunna sätta sig in i ett kompletterande lagförslag. De kan 

ju vara av olika karaktär och omfattning etc. Vad den nya arbetsordningen t 

säger om den saken är väl mer en principiell diskussion. 

Under finansutskottets arbete med utsläppshandel fas III har det fram-

kommit att det här lagförslaget inte enbart innebär kostnader för dessa före-

tag som omfattas. Det finns även en möjlighet till inkomster. Utifrån detta är 

det väldigt viktigt att vi får den här lagstiftningen på ett sådant sätt att den är 

rätt och riktig och att inte de åländska företagen ställs i en sämre sits när det 

gäller de här fatalietiderna.  

Jag tror att det var bra att den här kom och vi ska göra vårt yttersta i fi-

nansutskottet för att komma till rätta med problematiken.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Som här i debatten har framkommit så är det första gången 

som landskapsregeringen avger ett kompletterande lagförslag i enlighet 

med den nya lagtingsordningen. Allt detta är bra.  

Jag ber utskottets viceordförande, som uppenbarligen kommer att 

leda ordet i utskottsmötet som är planerat imorgon, om utskottsordfö-

rande kunde medverka till att utskottet i det kommande betänkande sä-

ger något om instrumentet kompletterande lagförslag. Jag tycker att det 

kunde vara skäl att man säger något om tydligheten i de kompletterande 

förslagen, med beaktande av att allt det här har kommit till för att allting 

ska ske öppet och det ska vara transparant. Man kanske kan begära, för 

att det ska bli en praxis framöver, att landskapsregeringen i komplette-

rande lagförslag tydligt anger varför man har valt att komplettera lagför-

slaget. Det framkommer inte så tydligt i det här förslaget.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Det som sägs under remissdebatten här i salen ska vi ta med 

oss till utskotten för diskussion. Jag tror att det finns alla möjligheter att 

diskutera det här i finansutskottet. Sedan får vi se vad vi hittar för skriv-

ning och vem som sitter som ordförande är väl inte hundra procent klart 

idag. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras 

till finans- och näringsutskottet. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 17.09 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 19.09.2012. Godkänt.  

Bordläggning 

2 Kortrutt i skärgården 

Landskapsregeringens svar (S 2/2011-2012-s) 
Ltl Mats Perämaas m.fl. spörsmål (S 2/2011-2012) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 19.09.2012. Godkänt. 

Remiss 

3 En oberoende landskapsrevision 

Landskapsregeringens lagförslag (LF 23/2011-2012)  

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

skott ett ärende ska remitteras. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- 

och kulturutskottet. 

Diskussion.  

Minister Gun-Mari Lindholm 

Talman! Regeringen överlämnar till lagtinget ett lagförslag om en ny myn-

dighet, landskapsrevisionen. Lagförslaget går ut på att en ny myndighet, 

landskapsrevisionen, bildas vilken kommer att föras in direkt under lagtinget.  

Den nuvarande lagen om landskapsregeringsrevision upphävs och samti-

digt överförs revisionen av EU-medlen till den nya myndigheten. Landskaps-

regeringen föreslår att en ny oberoende revisionsmyndighet bildas.  

Enligt förslaget ska lagstiftningen om den nya myndigheten träda ikraft 

den 1 juli 2013.  

Hur ser det då ut idag? Idag har vi landskapsrevisionen. För att utföra 

landskapsrevision väljer lagtinget för varje finansår fyra landskapsrevisorer 

som inom gruppen utser en ordförande. Lagtinget utser även två ersättare. 

Landskapsrevisorerna utses ofta som en följd av sitt politiska engagemang el-

ler åtnjuter ett visst partis förtroende. Kostnaderna för detta är idag ungefär 

80 000 euro. Sedan har vi landskapsregeringens revisionsbyrå. Verksamhet 

där regleras i landskapslagen från 1996 om landskapsregeringens revisions-

byrå. Revisionen utförs i form av internrevision av förvaltningen. Revisionen 

utförs i form av internrevision av förvaltningen. Revisionsbyrån ska också bi-

stå landskapsrevisorerna och kan även handha revision i andra ärenden som 

följer av lag eller landskapsregeringens beslut. Organisatoriskt är revisions-

byrån fristående inom förvaltningen och rapporterar direkt till landskapsre-

geringen. Kostnaden för detta är idag ungefär 180 000 euro. Sedan har vi yt-

terligare EU-revisionen.  

Man kan fråga sig hur det tilltänkta förslaget ser ut och hur den nya revis-

ionen kommer att bli?  

Vi har för det första finansförvaltningslagen som anger hur man kommer 

att göra budgetuppföljningen och hur budgetstrukturen kommer att se ut. 

Den bedöms vara i kraft från den 1 januari 2013.  

För det andra har vi en intern styrning och kontroll. Där finns budgetupp-

följningen, en controller som kommer att följa upp hur man hanterar budge-

ten. Man följer de allmänt vedertagna tre försvarslinjerna beträffande revis-

ion; egen kontroll, efterlevnadskontroll och intern och extern kontroll. 

För det tredje har vi den myndigheten som är en fristående, oberoende 

myndighet som består av en myndighetschef och möjlighet att utvidga den 
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genom att anställa eller köpa ytterligare tjänster. Där gör man specifika revis-

ioner. Precis som allt annat arbete idag så blir också revisionen väldigt speci-

fik och kräver specialkompetenser, då kan det också vara bra att man köpa in 

specifika revisioner.  

Ytterligare har vi EU-revisionen. 

Riksrevisionen i Sverige har långt varit modell och ligger till stor delar som 

förslag för strukturen för den här nya myndigheten.  

I januari 2012 tillsattes en arbetsgrupp med uppdrag. Redan i februari kom 

man med fyra förslag till olika modeller. I landskapsregeringen gick vi in för 

modellen med en myndighet, med en eller två anställda tjänstemän, och så 

upphandlar man revisorstjänster som även sköter revisionen av EU-medel. 

På sidan 13 framgår vilka som har varit med i arbetsgruppen; förvaltnings-

chef Arne Selander, lagtingsdirektör Susanne Eriksson, ledande revisor Mag-

nus Lundberg, biträdande finanschef Conny Nyholm och lagberedare Diana 

Lönngren. Jag som minister har varit ansvarig för det här arbetet. Jag har 

också varit med som en referens och bollplank i det här arbetet.  

Sedan finns det ytterligare andra till huvudlagen påverkade lagar som 

anges i inledningen. 

Det här är regeringens förslag för att gå vidare med att stärka revisionen 

och göra den till en oberoende myndighet under lagtinget. Jag hoppas att den 

ska mottas väl här i lagtinget. Tack. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Minister Lindholm uppehöll sig en hel del kring resursfrå-

gan i dels det tidigare revisionssystemet och dels det blivande. Här finns 

ännu några detaljer och saker som jag skulle vilja få klargjorda.  

Den liberala gruppens bedömning är att när omvärlden går in för re-

vision och kanske reformerar eller bedriver revisionsverksamhet så har 

man utgångspunkten att revisionen i sig ska ha en effektiviserande ef-

fekt så att de kostnader man lägger på revision kommer att betala sig 

tillbaka genom att verksamheten blir bättre i förlängningen.  

Här har landskapsregeringen valt att beskriva vissa grunddelar i 

kostnadsbedömningen, men man har ändå överlåtit åt lagtinget att slut-

ligen ta ställning till hur stora resurser man kan lägga på det här.  

Talmannen 

Tiden är ute!    

Minister Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Vi har ett grundkoncept och det är själva strukturen. Det är 

ändå lagtinget som sitter på den lagstiftande, den budgeterande och den 

reviderande makten. På det sättet om man behöver specifikt ännu mera 

än det som vi här i utgångskonceptet föreslår så har också lagtinget den 

möjligheten att uppta de medlen.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det låter förstås väldigt demokratiskt och politiskt korrekt 

att säga på det sättet. Men nu är vi ändå ute efter en reform som ska leda 

till en bättre revision. Här har man nu räknat upp vissa grundkostnader 

som på det här sättet skulle vara lägre än kostnaderna tidigare. Går 

detta ihop med målsättningen att vi ska få en bättre och effektivare re-
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vision som kan leda till effektivare verksamhet i förlängningen? Det lå-

ter sympatiskt att lagtinget ska få ta ställning till eventuella ökade behov 

i förlängningen, men vi skulle gärna höra landskapsregeringens tydliga 

konkreta syn på hur man nu med mindre resurser ska nå den målsätt-

ningen som vi alla är ute efter. 

Minister Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag tror att man ska fokusera på själva uppdraget. Vi vet vad 

det har kostat hittills idag, åtminstone 260 000 euro. Sammanför man 

detta till en myndighet, där man också kan samverka i de här frågorna 

och där man mer specifikt kan köpa in de tjänster som man specifikt för 

det året önskar ha en revision om, så tror vi att det här är det bästa sät-

tet att göra det på.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Kostnadssidan är inte alls med här. Man har bara vissa an-

taganden som baserar sig på tidigare kostnader. Det är lite märkligt att 

man inte har mera underlag som man lägger fram till lagtinget för att ta 

ställning till när det gäller ett sådant här lagförslag. Man får det som ett 

brev på posten. Sedan när vi behandlar budgeten så kommer vi att få ta 

del av vad det kommer att kosta. Alla nya myndigheter har en tendens 

att hela tiden ha ökade kostnader och bli en verksamhet i verksamheten 

som man egentligen inte kan styra så mycket, det är över lagtingets bud-

get. Jag är lite förvånad över att man inte på något vis har försökt göra 

någon uträkning över kostnaderna. 

Minister Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det finns inte angivet i euro och cent men det är ju angivet i an-

tal tjänster. Vad de personerna har kostat kan man mycket väl idag kon-

trollera i innevarande budget. Vi vet också att det frigörs en viss procent 

ifrån den tjänstemannen här på lagtinget som har jobbat med land-

skapsrevisorerna, det ska man också räkna in. Att veta att kostnaderna 

är något för kommande budget, så är det med alla våra utgifter. Jag ut-

går ifrån att lagtinget såväl som landskapsregeringen håller i pengarna 

och använder så lite medel som det kräver.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Den ledande tjänsteman som kommer att hålla i den 

här myndigheten har ju rätt att köpa in tjänster där det behövs. Man får 

hoppas att lagtinget har kontroll på budgetanslagen. Jag är lite oroad 

över att kostnaderna kommer att fara iväg på den här myndigheten. Det 

återstår att se, jag hoppas att jag har fel.  

Minister Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det är upp till sittande och kommande lagting att också hålla i 

ekonomin. Om det här önskemålet finns från Ålands Framtid så utgår 

jag också från att man framför det i kommande budgetbehandlingar. 

Det gäller att alla är alerta när budgeten ligger på bordet. 



  

  125 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, talman! En fråga är jag lite orolig för. Redan idag har en stor del 

av revisionens arbete utförts på bekostnad av annan revision. En stor del 

av revisorernas arbete har använts till EU-revision. Det har använts 

mycket resurser till det på bekostnad av annan revision. Samtidigt är 

EU-medel i landskapets budget ganska litet i relation till det övriga. Har 

man diskuterat någon risk när man slår ihop de här? Finns det en risk 

att man tar ännu mera EU-revision på bekostnad av annan revision? 

Minister Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Huvudprincipen är att man ska ha en egen revision också. Man 

ska hela tiden ha kontrollen och den inre interna styrningen att man 

håller reda på budgetmomenten. Det har väl fallerat idag, man har inte 

gjort det. Vi hoppas på att man också ska ha den här egenkontrollen. 

Sedan om man alldeles särskilt inom ett område, förutom EU-

revisionen, vill ha speciella revideringar eller revisioner av vissa verk-

samheter så gör myndighetschefen det eller så köper man in specifika 

revisionstjänster. Huvudprincipen är den interna kontrollen som vi 

också ska syssla med själva. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, talman! Tack för det svaret. Jag har fortfarande kvar oron över att 

det blir annat som t.ex. den interna revisionen som får stå tillbaka delvis 

för den här EU-revisionen. Är det detta som ligger bakom den här skriv-

ningen om att det sannolikt krävs ytterligare en tjänst för att sköta EU-

revisionen? Är det detta resonemang och den farhågan som finns bakom 

den skrivningen? 

Minister Gun-Mari Lindholm, replik 

Idag har EU-revisionen varit ett väldigt stort arbete. Man kanske kan 

göra det på ett annat sätt än vad man har gjorts hittills. Men det är också 

ett väldigt viktigt arbete och EU kräver också att man gör det. Men å 

andra sidan ska vi också veta att EU-kommissionen mottar förslaget 

väldigt varmt att man sammanför revisionsbyrån till en egen oberoende 

myndighet under lagtinget. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Fru talman! Det är goda nyheter att vi på Åland äntligen har kommit så långt 

i förvaltningen av vårt landskap att vi står inför ett nytt sätt att revidera vår 

verksamhet. I andra nordiska förvaltningar har det visat sig att en storsats-

ning på just revisionen utgör en av de nycklar som behövs för att hitta rätt till 

framtiden. Jag deltog själv som åländsk representant i ett stort nordiskt revis-

ionsmöte i Köpenhamn senaste vår och blev såväl imponerad som inspirerad 

över den kraft och entusiasm med vilken förvaltningens revisorer tacklar sina 

uppgifter hos våra nordiska grannar. Det ska redan nu slås fast, de har hunnit 
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längre än vi. Där är det fokus på framtiden lika mycket på den tid som varit, 

förmodligen mer. 

De landskapsrevisorer vi haft på Åland och som jobbat hårt har förvisso 

gjort ett bra arbete med synnerligen begränsade resurser men det är inte sä-

kert att det varit det mest professionella sättet att utföra uppdraget på. En re-

visor är i dag så mycket mer än en kontrollant med uppgift att i efterhand be-

rätta vad som gått fel och hur mycket det kostat. Modern revision är rätt an-

vänt en tydlig vägvisare och ett viktigt stöd i den dagliga verksamheten. Mot 

bakgrund av de utmaningar hela det åländska samhället står inför behövs alla 

händer på däck. Vi måste ställa om vårt landskap så att intäkterna räcker till 

utgifterna och det blir både tungt och svårt.  

Vi i centern ställer oss positiva till en ny myndighet då vi tror den kan 

hjälpa oss alla att jobba kostnadseffektivare. Men det finns några delar i och 

utanför lagförslaget som vi tycker lag- och kulturutskottet kan titta lite när-

mare på. 

I förslaget till en ny oberoende revisionsmyndighet, landskapsrevisionen, 

tar landskapsregeringen inte ställning till hur stor personal myndigheten ska 

ha. Inom centern har vi tittat på det där och tycker inte man under själva 

uppbyggnadsskedet ska sikta på fler än tre anställda, inklusive myndighets-

chefen. Det antalet motsvarar i stort sett dagens bemanning. Den åländska 

förvaltningen är med undantag för ÅHS-apparaten så pass begränsad att en 

person med fördel kan ta ansvar för hela granskningen. När det gäller ÅHS 

behövs troligen ett samarbete mellan två eller flera revisorer. Verksamheten 

är komplex och pengarna många, för att uttrycka det försiktigt. Här gör man 

troligen klokt i att sätta in rejält med resurser även på uppföljning och effek-

tivitetskontroll för att i det långa loppet spara skattepengar. 

Uppstår det akuta situationer kan revisorsmyndigheten alltid köpa in ex-

terna tjänster vilket möjligen sätter fingret på en svag punkt i den nya myn-

digheten som ju, enligt förslaget, ska underställas lagtinget. Det måste klar-

göras vad som händer om någon vill överklaga myndighetens beslut, till ex-

empel i samband med offentliga upphandlingar. Då lagtingets beslut inte kan 

överklagas måste det stå klart hur besvären ska gå till hos en myndighet som 

lyder under den lagstiftande församlingen. Detta bör utskottet granska med 

särskild noggrannhet. Det finns troligen också andra utmaningar i att den nya 

myndigheten föreslås ligga under lagtinget istället för landskapsregeringen. 

Ändå är det övergripande sett klokast att det är lagtinget som granskar 

landskapsregeringen istället för att förvaltningen granskar sig själv. Genom 

det förfarandet blir det hela transparent och lätt att begripa. Därför är det 

viktigt att även detaljerna är klara redan på förhand. Små tuvor får inte välta 

alltför stora lass. I sista ändan handlar det faktiskt om något så enkelt som att 

vi själva bestämmer. Det är det som självstyrelsen är till för. Andra kanske 

gör annorlunda, vi gör som vi själva tycker är bäst för oss. Vi ser gärna att ut-

skottet minns problematiken i den fortsatta behandlingen, 

I lagförslaget föreslås att myndighetens chef ska tillsättas för sju år med 

möjlighet till en förlängningsperiod, alltså totalt fjorton år. Det är bra. Sju år 

är varken för långt eller för kort men sätter ändå en tydlig början och ett tyd-

ligt slut på uppdraget. 

Det är enligt centerns mening också angeläget att samtliga revisorer arbe-

tar med såväl årlig revision som med så kallad effektivitetsrevision som även 

nämns i lagförslaget. Vid effektivitetsrevision är det alltid medborgarperspek-
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tivet som är centralt. Det handlar kort och gott om att se till att skattebetalar-

na får valuta för pengarna. Att man gör saker på rätt sätt. I dagens revisions-

värld är det detta som i sista änden kanske är det allra viktigaste. Den situat-

ion som Åland står inför kräver att vi gör saker rätt i alla lägen. 

När den nya myndigheten väl fungerar behöver den moderniserade revis-

ionen absolut inte stanna inom landskapets fögderi. Man borde ha som mål-

sättning att även inkludera den kommunala sektorn. Detta förutsätter dock 

troligen nyanställningar och avtal med såväl kommuner som kommunför-

bund. Det vore också önskvärt att fortsätta samarbetet med den svenska 

Riksrevisionen som ju gjort ett ambitiöst arbete med översynen av den 

åländska revisionsverksamheten. Är man liten i en stor värld är det dumt att 

inte fråga om hjälp där sådan finns. 

Samtidigt som den nya revisionsmyndigheten inrättas under lagtinget 

borde man också överväga att föra våra ombudsmannafunktioner, diskrimi-

nerings- och dataombudsmannen, under lagtinget. Det skulle inte minst en 

gång för alla placera dem på rätt ställe i myndighetshierarkin. Det kunde i 

varje fall utskottet ha i minnet i den fortsatta behandlingen kring denna 

första egna myndighet under lagtinget. 

I ett nordiskt sammanhang är Åland sist ut, möjligen tillsammans med 

Grönland, med att ordna till revisionen på ett professionellt sätt. Alla andra 

lagstiftande områden i Norden har redan gjort det. Dock borde man överväga 

nödvändigheten och nyttan med att knyta den nya myndigheten närmare nå-

got av utskotten, rentav att skapa ett enkom revisionsutskott. I övriga Norden 

finns ett parlamentariskt organ som jobbar med revisionen, i de allra flesta 

fall åtminstone. På Färöarna där man för inte så länge sedan skapade den nya 

Riksrevisionen har man ett parlamentariskt revisionsutskott där alla partier 

sitter med. Det kunde vara skäl för utskottet att höra färingarna hur de tack-

lat det hela. Riksrevisionen där har varit synnerligen aktiv och hade fram tills 

i sommar lyckats avsätta fyra ministrar efter kritiska revisionsrapporter. Om 

det i sig är önskvärt har vi ingen åsikt om men nog visar det på handlingskraft 

alltid. Ett utskott kunde också utgöra ett viktigt stöd till landskapsrevisorn i 

dennes uppdrag. I Finland har man också inrättat ett revisionsutskott som 

inte minst i samband med nödlånet till Grekland var instrumentellt på flera 

sätt. 

Avslutningsvis, en bra revisionsmyndighet kommer att spara mycket 

pengar för hela Åland. God kontroll, både juridisk och finansiell, som sker 

rimligt snabbt kan spara mycket skattepengar och även åstadkomma förvalt-

ningsmässiga förbättringar.  

Fru talman! Det kan inte nog understrykas att behovet av en ny landskaps-

revision är stort, för allas vårt bästa. Tack. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack fru talman! Det är alldeles riktigt att i en god förvaltning måste det 

alltid finnas rätt att söka ändring. Jag delar ltl Petterssons uppfattning.  

Om man går till 15 § myndighetslagen så finns det nog bestämmelser 

om den här saken, hur man överklagar beslut i förvaltningsärenden. 

Självfallet kan man inte överklaga revisorernas beslut om revisionen 

men i förvaltningsärenden. Man kunde kanske tänka sig att 15 § skulle 

vara till fyllest. Likaså i fjärde lagförslaget finns vissa system hur man 
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söker ändring i upphandlingsomgångar. Det är viktigt att utskottet tittar 

på det här, jag tycker att beredningen åtminstone är på rätt väg. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa 

Fru talman! I det åländska samhällssystemet är det en självklarhet att den of-

fentliga förvaltningen ska agera opartiskt främst för att vår offentliga verk-

samhet till stor del finansieras av oss skattebetalare. Detta gör att kraven på 

transparens, effektivitet och kvalitet är extra stora på landskapets verksam-

het. 

Därför måste offentlig verksamhet vara och göras genomskinlig. Moderna 

kontroll- och styrsystem medför också ökade krav på uppföljning, utvärde-

ring och revision. 

I de ekonomiskt osäkra tiderna vi just nu lever i vill vi gärna veta hur våra 

skattepengar används och vilken kvalitet landskapets verksamheter har. Vi 

vill också veta vad som fungerar bra och vi vill veta vad som kan förbättras 

och utvecklas. 

Granskning av offentlig verksamhet har således en dubbel funktion. Dels 

att säkra ansvaret mot oss skattebetalarna och dels att säkra verksamheten 

mot dem som är direkt berörda av den. 

Naturligtvis har alla professionella organisationer idag egna kvalitets- och 

styrsystem. Jag utgår givetvis från att landskapet också har det.  

Men det räcker inte. Fri, opartisk och utifrån kommande granskning är en 

garanti för uppföljning och revision utan jäv, kamaraderi och politisk stäm-

pel. 

Liberalerna är övertygade om att en väl fungerande och högkvalitativ land-

skapsredovisning och -revision har avgörande betydelse för förtroendet för 

våra offentliga finanser. 

Som vi alla vet är offentlig verksamhet under ständig omprövning och för-

ändring. Därför krävs både goda beslutsunderlag, ändamålsenliga kontroll- 

och styrsystem, förändringsprocesser och framförallt en oberoende revision 

av verksamheten och målsättningarna. 

I en levande demokrati krävs kontroll- och styrsystem samt genomskinlig-

het i landskapets beslutsfattande för att medborgarna ska ha förtroende för 

vår politik. En fungerande, trovärdig och oberoende revision är därför mer än 

nödvändig.  

Landskapsregeringen föreslår att en ny oberoende revisionsmyndighet bil-

das, vilket vi inom liberalerna ser som positivt. Efter flera år av arbete är vi 

nu äntligen redo att steget för att göra landskapets verksamhet mera effektiv 

och mera transparent för oss ålänningar. 

Liberalerna välkomnar detta och ser fram emot att det verkställs enligt an-

given tidtabell. 

Vad liberalerna dock ytterligare önskar är att utskottet gärna kunde titta på 

mandattiden för landskapsrevisorn, som här i landskapsregeringens förslag 

är satt till sju år. Som vi vet är mandattiden för Revisionsverkets generaldi-

rektör i riket sex år. Även EU för fram en mandattid på sex år i sin Grönbok 

om revisorer som utför lagstadgad revision. Varför mandattiden är satt till 

avvikande sju år för landskapsrevisorn förblir här lite oklart. 
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Vi inom liberalerna ser gärna också att utskottet ser över möjligheten för 

enskilda medborgare att väcka frågor direkt till revisionsmyndigheten. Som 

vi vet ger lagtingsordningen medborgarna rätt att påverka vår lagstiftning och 

inom det kommunala har kommuninvånarna möjlighet att väcka medborga-

rinitiativ. Så varför inte då också ge ålänningarna rätt att också påverka den 

offentliga verksamheten då största delen av landskapets verksamhet betalas 

av oss ålänningarna. Vi behöver också komma ihåg att denna nya oberoende 

revisionsmyndighet är just en myndighet och till dem har man ju alltid rätt 

att vända sig. Tack, fru talman!  

Ltl Karl-Johan Fogelström 

Fru talman! Landskapsregeringen kommer med ett väl genomarbetat lagför-

slag till en oberoende landskapsrevision.  

Förslaget innebär att en ny oberoende revisionsmyndighet, landskapsrevis-

ion, bildas under lagtinget. Myndighetens oberoende garanteras genom en 

bestämmelse i lagtingsordningen. Landskapsrevisionen leds av en landskaps-

revisor som fattar självständigt beslut om vad som ska granskas, hur gransk-

ningen ska bedrivas och vilka slutsatser som dras av granskningen. 

Beträffande de finansiella ramarna utgår ifrån att det totala medel land-

skapsrevisionen förfogar över fastställs av lagtinget i budgeten i vederbörlig 

ordning. 

Den nya myndigheten ska verka på liknande sätt som motsvarande revis-

ionsmyndigheter i riket och våra nordiska grannländer. 

Förslaget kommer, då det genomförts, förhoppningsvis att innebära att re-

visionen av landskapets verksamheter blir mer oberoende, mer professionell 

och effektivare än det nuvarande systemet. Den nya myndigheten har lag-

tinget som huvudman och ersätter de landskapsrevisorer som för närvarande 

ansvarar för landskapsrevisionen. Samtidigt läggs verksamheten vid land-

skapsregeringens revisionsbyrå ner och tjänsterna där indras.  

Viktig är att den nya myndigheten får tillräckliga resurser för att fullgöra 

sina uppgifter. 

Val av landskapsrevisor är en grannlaga uppgift som är noga reglerad i den 

föreslagna lagen. Tillsättandet av landskapsrevisor ska enligt förslaget bere-

das av kanslikommissionen. Vid beredningen av tillsättandet ska också par-

tier som inte är representerade i kommissionen kontaktas. Mandatperioden 

är sju år med möjlighet till en periods förlängning. Lagtinget väljer land-

skapsrevisor.  

Socialdemokraterna anser att landskapsregeringens lagförslag angående 

en oberoende landskapsrevision är genomarbetat och kommer att bidra till 

att både modernisera och effektivisera revisionen av landskapsregeringens 

verksamhet. 

Socialdemokraterna stöder landskapsregeringens lagförslag. 

Ltl Wille Valve  

Fru talman! Lagtinget har idag att debattera remissen om lagförslaget om en 

oberoende landskapsrevision. Jag har förmånen att få framföra den moderata 

lagtingsgruppens gruppanförande. 

Det är inte vilket lagförslag som helst vi ska debattera idag, det handlar om 

att grunda en ny myndighet, tätt intill självstyrelsens hjärta - Ålands lagting.  
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Och revision är viktiga grejer. Hur många gånger är det inte som medbor-

garna, i debatter, i messaspalter och på gatan, ropat efter en kontroll – att de 

beslut som landskapsregeringen fattar, faktiskt blir genomförda? Och det är 

precis vad lagförslaget om en oberoende landskapsrevision handlar om.  

Vi moderater välkomnar detta lagförslag, som en långsiktig förstärkning av 

transparensen, rättssäkerheten och uppföljningen av att besluten faktiskt blir 

genomförda.  

Vi välkomnar också den minimalistiska lösning som landskapsregeringen 

valt, då man gick in för att samla alla revisionsresurser på samma ställe. Jag 

vill också lyfta fram den eleganta parallellen till Danmarks revisionsmyndig-

het, där man inte har skapat en ny myndighet för revision av EU-medel. 

Jag vill också tacka kollegan ltl Jörgen Pettersson för värdefull feedback i 

hans anförande. Det är saker som jag tror att utskottet kommer att titta på, i 

all synnerhet balansen mellan att ha ett eventuellt revisionsutskott. Det är bra 

saker för utskottet att överväga graden av politisk inblandning. 

Som helhet känns lagförslaget väl genomtänkt. Utformningen av den nya 

lagens paragraf 15 ”Om sökande av ändring” skvallrar om att lagberedaren 

inte tagit lättvindigt på sin uppgift.  

Vi kan dock notera på sida 13; "Kostnaden för den nya myndigheten är 

svår att bedöma".  Detta är delvis en avvägningsfråga. Det är nödvändigt att 

kostnaderna hålls nere på en rimlig nivå - samtidigt ligger det i vårt intresse 

att denna myndighet ska få muskler just för att kunna hålla kostnader nere 

och ”bedöma om budgetmedlen använts i enlighet med principerna om 

sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet”.  

Vad gäller valfinansiering så har det funnit saker att förbättra, vilket har 

konstaterats av GRECO (Group of States Against Corruption). Kritiken har 

gått ut på att Finland, och därigenom också Åland, har brustit i övervakning-

ens oberoende, vilket man nog också kan säga om Åland där landskapsrege-

ringens byråer hittills svarat för övervakningen.  

Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det sunt att inte enskilda personer åläggs 

att bistå landskapsrevisionen, enligt 4§. Denna myndighet ska hålla andra 

myndigheter – inte medborgare - i Herrens tukt och förmaning.  

Revisionens mandat utvidgas till att gälla Ålands delegation i Nordiska rå-

det. För egen del välkomnar jag det. Det är inte meningen att 

Ålands delegation eller någon annan myndighet ska vara någon "frizon" i re-

visionshänseende.  

Fru talman! Det har föreslagits att ärendet remitteras till lag- och kulturut-

skottet, detta understöds. Tack.    

Ltl Mats Perämaa, replik 

Tack, fru talman! Ltl Valve nämner mycket riktigt att det finns en be-

ställning ute hos allmänheten att det ska finnas en god och oberoende 

revisionsverksamhet. 

Det som jag kommer att säga här kopplar ihop med det som libera-

lerna har fört fram under debatten. Ltl Valve sade här att utifrån messa-

spalter där det utropas kontroll så ska det kunna ske en revisionsverk-

samhet. Det är mycket riktigt så att en oberoende revisionsverksamhet 

egentligen själv kan initiera vilket ärende som helst i enlighet med det 

här förslaget som lades här.  
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Kunde det möjligen finnas stöd hos moderaterna för att medborgarna 

den här vägen formellt kunde ges en rättighet att vända sig till revis-

ionsmyndigheten för att initiera ett ärende? Det kunde ändå vara bättre 

än att kanalisera dessa frågor via messaspalter. 

Wille Valve, replik 

Det var inte riktigt så som mina ord föll, att det finns en beställning för 

det messaspalten. Vad gäller den frågan så anser den moderata lagtings-

gruppen att den nuvarande initiativrätten är god såsom den är beskriven 

i det här lagförslaget.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Att moderaterna har tagit ställning i frågan är ju bra. Det 

visar att man har tänkt på saken. 

Kunde man eventuellt i utskottet, möjligen med moderaternas bi-

stånd, fundera lite mera på den här frågan? Om en oberoende revisions-

verksamhet kunde ta emot initiativ formellt, i enlighet med lagstiftning-

en, från enskilda invånare så skulle det här ytterligare kanske öppna upp 

för medborgarnas intressen för de här frågorna. Det skulle ytterligare 

sprida demokratin i vårt samhälle. Nu menar vi inte att det ska bli en re-

vision om varje ärende där en enskild medborgare väcker ett initiativ. 

Men det här kunde vara en kontaktpunkt mellan människorna och re-

visionsverksamheten så att i en situation när någon fråga initieras så 

skulle åtminstone revisionsverksamheten svara på initiativet och möjli-

gen ta upp frågan till en djupare revision.  

Wille Valve, replik 

Jag väljer att göra en välvillig bedömning av den repliken; ja, det hör 

nog till frågorna som lag- och kulturutskott kan tänka sig överväga. I ltl 

Peterssons anförande fanns även ett embryo till ett sådant här resone-

mang. Det finns olika sätt att organisera detta på i olika europeiska län-

der. Ja, det är en sak som kommer att övervägas i lag- och kulturutskot-

tet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Det har varit en lång och intressant process för att komma fram 

till hur vi ska sköta landskapsrevision. Jag har följt processen rätt så nära ef-

tersom jag satt i finansutskottet under den förra perioden. Det gjordes bl.a. 

den här nämnda utredningen från riksrevisionen i Sverige som man kan säga 

att är förebild, i lite avskalat format, för den här framställningen.  

Nu har landskapsregeringen mycket förtjänstfullt knutit ihop den här 

säcken och burit den hit till lagtinget. 

Det här ärendet har en lite speciell status på det viset att det här ska bli en 

myndighet under lagtinget. Det här är en av lagtingets allra viktigaste uppgif-

ter; att utföra parlamentarisk kontrollmakt på olika sätt bl.a. via revision. 

Här har lagtinget en lite annan roll än annars när vi har landskapsrege-

ringen emellan oss och de myndigheter som betjänar ålänningarna. Jag tyck-

er att det är helt rätt nivå. Det kan ju inte vara över oss. Över oss finns bara 

ett gäng och det är 28 355 ålänningar. Det måste vara under lagtinget. 
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Myndigheten ges en så pass oberoende ställning så att den kommer att 

sitta bredvid oss. Nu ska ni inte dra några ytterligare paralleller.  

Det här kanske är valperiodens allra viktigaste lagframställning, mina vän-

ner. Jag tror att det här kommer att få stor påverkan på hur vi i framtiden ut-

vecklat vår förvaltning, hur vi fördelar våra resurser och hur vi organiserar 

landskapets fögderi. 

Att satsa på revision som är adekvat och tillräcklig har på alla andra stäl-

len, där man har gjort det, visat sig tjäna pengar. På en satsad euro på revis-

ion får man x antal euro tillbaka. Det finns många olika rapporter och uträk-

ningar men ofta får man åtminstone pengarna tillbaka, det dubbla, tre gånger 

eller fem gånger beroende på hur illa det står till i det som man börja revi-

dera. 

När det gäller effektivitetsrevision vet vi väl alla att det finns saker att titta 

på i landskapsförvaltningen. Det har blivit klart nu när vi verkligen har börjat 

vända på stenarna när pengarna har tagit slut. Förvaltningen har expanderat 

och byggts upp med ett arv av den tidens ekonomiska system där det skulle 

kosta så mycket som möjligt. Med lite av det arvet kvar har man fortsatt un-

der en tid när man hade hur mycket pengar som helst, fast man hade hur 

mycket pengar som helst så blev det ändå pengar över. Det gör att man har 

byggt upp ineffektiva strukturer, det kan vi vara helt ärliga och säga. Det gäl-

ler såväl välfärdens kärna som de mer perifera områdena i det vi sysslar med. 

Därför tror jag att per satsad revisionseuro får vi många euron tillbaka i effek-

tivitet. Därför är det viktigt att verkligen satsa på det här. 

Jag sällar mig till dem som tror att det kan löna sig att satsa ytterligare, 

förutom de ihop skrapade resurser som vi nu samlar till den här myndighet-

en, så om det kommer den framställan om att man borde utöka myndigheten 

så tror jag det är klokt att göra det om det finns ett större behov än vad vi 

kunde se när myndigheten kommer igång. Där är det klädsamt att landskaps-

regeringen är lite hovsam eftersom det är landskapsregeringen som kommer 

att bli reviderad. Det är ungefär som i en kommun när kommunstyrelsen inte 

får blanda sig i valet av revisorer. Så är det också här, hur omfattande revis-

ion det ska finnas ska vi här i lagtinget avgöra. Det ska inte någon annan före-

slå för oss. Därför tycker jag det var klädsamt att lite gå runt den där frågan i 

framställningen men ändå berätta att det här är de tillbudsstående resurserna 

i dagsläget.  

Jag kan tänka mig att det här kommer att bli en ökad kostnad brutto men 

inte netto. Jag tror att vi kommer att tjäna på det här netto.  

Det är viktigt med helheten på plats. Det blir nu en tydlig rollfördelning. 

Det börjar i 29 § i finansförvaltningslagen med styrning och kontroll, saker 

kallas för dess rätta benämning. I 29 § räknas den stödande och utvecklande 

funktionen som revision.  

I 2 § i själva huvudlagen är beskrivningen är bra när det gäller dels siffer-

revisionen men framförallt effektivitetsrevisionen där vi verkligen törstar ef-

ter mera revision. Har vi inte haft sådan revision, frågar man sig. Men så är 

det inte, men vad vi inte haft är fungerande uppföljning av revision som har 

gjorts. Landskapsrevisorerna har många gånger gjort ett jättebra arbete, hit-

tat rätta problemområden och haft åsikter och lösningar men sedan har det 

stannat upp av olika orsaker. 

Hela uppföljningsbiten, nu ställs det krav att landskapsregeringen ska 

återrapportera vad man har gjort, det har ju varit frivilligt tidigare. Ibland har 
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man redovisat och ibland inte, ibland har det kommit samtidigt, ibland har 

det inte kommit alls och ibland har det kommit efteråt. Det har varit olyckligt, 

men nu kommer det krav på att så ska det vara. 

Sedan några detaljfrågor. Detta med initiativrätt, när jag såg den här lagen 

första gången så tänkte jag att det skulle vara bra om dels partierna, kanske 

lagtinget och ålänningar hade initiativrätt. Jag såg framför mig att man skulle 

ha något slags förslag som man t.o.m. debatterade i lagtinget. Men jag har 

stannat vid att även detta ska man överlåta till landskapsrevisorn att själv av-

göra hur landskapsrevisorn vill inhämta underlag för granskningsplanen. 

Landskapsrevisorn ska inte styras av lagtinget, något parti eller av någon 

folkgrupp som tycker att resurserna ska satsas just här. Däremot är det viktigt 

att all information når landskapsrevisorn, sedan ska landskapsrevisorn själv-

ständigt bestämma var revisionsresurserna bäst kan passa. Visst kommer 

man att kunna skicka brev och mail och kanske via Internet nå myndigheten. 

Jag kan inte tänka mig att landskapsrevisionen inte skulle vilja ha kontakt di-

rekt med ålänningarna. 

Man borde fundera på, vilket kanske landskapsrevisorn själv får avgöra, 

hur man hanterar sådana här s.k. whistelblowers, personer från förvaltningen 

som kanske kommer med insiderinformation och avslöjar felaktigheter osv. 

och hur man hanterar de personerna och ser till att de inte skadas för att de 

berättar en sanning som bör sägas och blåser i sin visselpipa. Det tror jag att 

är någonting viktigt. Det kanske man i någon annan lag måste ta med och 

skydda de personer så de vågar göra sådana saker om de upptäckter någon-

ting som är felaktigt, så att de inte får sparken eller andra repressalier med 

anledning av det. Det är en senare fråga och det kan säkert också landskaps-

revisorn avgöra på egen hand.  

Att överklaga besluten, som nämndes här i debatten, så räcker det med 15 

§. I väldigt få beslut kommer landskapsrevisorn att ha någon rättsverkan så 

att någon får flytta på en grushög eller något. De här besluten kanske inte har 

någon rättsverkan, men det finns i alla fall möjlighet att gå till högsta förvalt-

ningsdomstolen. 

När det gäller frågan om revisionsutskott så står det i 15 § arbetsordningen 

att finans- och näringsutskottet är revisionsutskott och behandlar de ärenden 

som har med revision att göra, det är den naturliga parten för landskapsrevi-

sorn här i lagtinget. 

Utskottet kunde titta på en årscykel när det gäller alla de här instrumen-

ten, dokumenten och processerna som vi har kring det här. Det börjar med en 

budget och det slutar med bokslut. Det kommer en revisionsberättelse, ett 

återkopplingsdokument. Man borde se om det passar in med den årscykel 

som lagtinget har och har tänkt ha så att man hela tiden har någonting i röret 

så att det också passar utskotten, finans- och näringsutskottet i det här fallet. 

De tidsramar som ges i den här framställningen bör passa ihop med de be-

fintliga i finansförvaltningslagen så att det här blir något som man i alla ske-

den har tillräckligt med resurser för här i lagtinget, både bland personalen 

och hos ledamöterna, så att inte någon av delarna i den här processen inte får 

tillräcklig uppmärksamhet. Det skulle vara viktigt. Man kan lite spritt spåna 

kring det här i utskottet. Tack. 
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Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Den liberala gruppen håller i mångt och mycket med om det 

uppfriskande resonemang som ltl Sundman förde om revisorernas bety-

delse och hur man kan främja effektiviteten i verksamheten i förvalt-

ningen när man satsar på att revidera verksamheter. Man kan få tillbaka 

pengarna, kanske mångdubbelt. 

Eftersom liberalerna tidigare, i samband med presentationen, förde 

fram samma tankegångar så håller vi med om det här. Eftersom 

obundna har en representant i lag- och kulturutskottet så kan det säkert 

föras en diskussion om detta. En revision ska ha tillräckliga resurser 

varken mer eller mindre. Det här som nu föreslås att lagtinget ska ta 

ställning till resursbehovet låter givetvis bra. Men det får inte vara så att 

lagtinget från år till år ändrar på detta, för det kan i sin tur kanske upp-

fattas som att man påverkar oberoendet om det blir alldeles för snålt.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Precis som ltl Perämaa sade så ska revisionen ha tillräckliga 

resurser. Vad som är tillräckligt är sedan inte någon exakt vetenskap. 

Det bör finnas en rullande revision, främst sifferrevision. När det gäller 

effektivitetrevisionen så handlar det också om att ta projekt och vissa 

delar av förvaltningen, men man måste ändå våga hålla upp en ordentlig 

volym så att man från revisionens sida verkligen kan gå på djupet i de 

olika förvaltningsdelarna. 

Revisionen som gjordes av ÅHS har gett oss otroligt mycket. Den har 

lett till många nya tankar och effektivare verksamhet i ÅHS, men sedan 

har den också väckt frågor. Det är ofta så med revision att ju mer man 

reviderar ju mera behöver man revidera för att det uppstår mera fråge-

ställningar.  

Man kanske behöver ha myndigheten på plats före man kan över-

blicka. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Resursbehovet behöver vara tillräckligt, varken mer eller 

mindre. Resurserna får inte heller pendla från år till år. I vårt parlamen-

tariska system är det en majoritet som bildar landskapsregering och har 

den operativa makten. Det är också en majoritet som bestämmer över 

hur budgeten ska utformas. Ifall det blir pendlingsrörelser i budgetmed-

len, som ges år för år, så kan det lätt uppfattas som att man på det sättet 

påverkar oberoendet i en revisionsverksamhet. Det måste finnas till-

räckliga resurser och stabila sådana över tid så att revisionen kan fun-

gera. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag håller återigen med ltl Perämaa att det behöver vara 

stabilitet. Däremot tror jag det är klokt, som föreslås här, att inte låsa 

upp alla resurser i fasta tjänster. Då får man en viss kompetens hos revi-

sorn, jämfört med nu där man upphandlar en del. Man kan anlita speci-

alrevisorer som har specialkunskap kanske inom teknik eller omsorg 

osv. Tillsammans med de befintliga revisorerna på myndigheten så kan 

man gå djupare in i vissa delar av verksamheten och få en revidering 

med viss sorts glasögon som man inte får annars om man har en revisor 
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med viss kunskap. Det finns ju revisorer med väldigt brett kunnande, 

men då är det ofta inte specialistkunskap på just ett område, så det tror 

jag är en klok fördelning.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Liberalerna driver den tesen att det skulle vara bra, ett steg 

framåt, för den åländska demokratin om medborgarna skulle ja initia-

tivrätt. Precis som ltl Asumaa sade, i kommunallagen kan man göra ett 

medborgarinitiativ och i lagtingsordningen sägs att medborgarna kan 

initiera ny lagstiftning och lagstiftningsändringar. Sedan skulle det gö-

ras en bedömning om de initiativ som kommer från medborgarna är re-

levanta. Det skulle vara väldigt demokratiskt att ha det på det viset. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Fru talman! Jag håller med resonemanget. Det är viktigt med en bred 

tratt, att revisorn verkligen vet var det kan finnas bekymmer. Men jag 

vill vara försiktig med att begränsa landskapsrevisorns oberoende när 

det gäller att avgöra vad man ska satsa revisionsresurserna på.  

Jag är säker på att det här ligger i landskapsrevisionens intresse. I 

den arbetsordning som ska finnas kan man närmare bestämma hur det 

här ska gå till, hur man kan väcka de här initiativen och själva lagtingets 

inflytande och kanske om whistelblowers funktionen, som jag tror är 

den allra viktigaste. De som ser verksamheten inifrån behöver också 

kunna tipsa om oegentligheter och sådana saker som inte sköts effektivt, 

det är jätteviktigt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Superlativen har haglat kring den här framställningen. Det har 

sagts att det är ett bra förslag, ett genomarbetat förslag, ett väl genomtänkt 

förslag och om man välkomnar detta. 

Ltl Sundman sade nu att det här bygger på riksrevisionens utredning och 

att landskapsregeringen på ett förtjänstfullt sätt har knutit ihop säcken. När 

riksrevisionens utredning presenterades för den förra talmanskonferensen så 

var det nog inte bara jag som blev förskräckt. Jag tror att de flesta partier blev 

förskräckta över omfattningen av den tilltänkta revisionen. 

Nu har vi ett förslag som det faktum bygger på den, men utan att man på 

något sätt säger något om resurserna. Jag vill faktiskt lite höja ett varningens 

finger, det kanske till och med kommer att bli ett par fingrar som höjs. 

Vid en ny myndighet gäller det att vara extra vaksam. Vi har oerhört dåliga 

erfarenheter av omorganiseringar av nya myndigheter. Det är faktiskt så pass 

allvarligt att det inte finns ett gott exempel på att det har lett till effektivare 

arbete och att det har lett till minskade kostnader, utan precis tvärtom. 

Jag noterade att ltl Jörgen Pettersson sade i sitt anförande att när vi har 

självstyrelse så kan vi göra det som vi tycker att är bäst. Det tycker jag också, 

men de facto gör man inte det med den här framställningen, utan man kopie-

rar igen det som man gör i omkringliggande regioner. Därför har vi den 
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enorma förvaltning vi har. Det sades någonting om att när man är liten ska 

man vara smart och det är just det som man borde vara. 

Det har varit meningen att den här framställningen skulle beredas i sam-

arbete mellan lagtinget att landskapsregeringen. Det är ganska naturligt, 

landskapsrevisorerna ligger under lagtinget och den interna revisionen ligger 

under landskapsregeringen. Vi satt för två veckor sedan i talmanskonferensen 

och skulle börja diskutera den här frågan när vi noterade att vi faktiskt redan 

hade en färdig framställning som låg på bordet. Jag tycker att det gav ett lite 

yrvaket intryck. 

På första sidan står det så här: " Förslaget tar inte ställning till myndig-

hetens storlek, men ger utrymme för upphandling av revisorstjänster och 

även en utbyggnad av myndigheten i framtiden”. Allt är således fritt. Vad är 

problemet med den nuvarande revisionen?  

Om vi tar landskapsrevisorerna först, så håller jag håller med ltl Sundman 

när han sade att det största problemet är att det de facto inte har varit någon 

uppföljning överhuvudtaget. Men det löser vi inte med det här. Sedan har fö-

rekommit svepskäl om att inte har funnits sekreterarresurser osv. 

Vikten av oberoende, ja det är viktigt när det gäller internrevisionen och 

det är speciellt viktigt på grund av de krav som regelverket ställer. Det kanske 

behövs en skild myndighet för detta, jag säger kanske för jag har inte detalj-

studerat det. Personligen är jag synnerligen tveksam till att man ska slopa 

landskapsrevisionen. Jag tror det är viktigt att man har möjligheter att få den 

typ av revision att fungera på ett demokratiskt och bra sätt.  

Tittar vi på den lagstiftning som styr landskapsrevisionen nu så sägs i 1 §: 

”Lagtinget övervakar genom landskapsrevision landskapets hushållning, 

budgetens iakttagande och verkställigheten av lagtingets beslut samt att 

landskapsförvaltningen sköts på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt ”. 

Jag känner en oro. Jag hoppas att man i lag- och kulturutskottet verkligen 

tar sig tid att titta på det här. Jag håller med ltl Sundman att det här är en 

viktig framställning. Jag hoppas att man tar sig tid att titta på det här. Att vi 

inte igen, igen och igen bygger upp någon sorts koloss, som miljö- och hälso-

skyddsmyndigheten eller MISE.  

Jag kommer så väl ihåg när ÅMHM inrättades. Det skulle bara bli en liten 

miljöbyrå, det skulle inte krävas några resurser överhuvudtaget, allt skulle 

vara så flexibelt och allt skulle gå så rysligt bra, men vi kanske inte behöver gå 

in på det nu. 

Jag vill att utskottet tittar på det som sägs om intern styrning och kontroll: 

”Enligt den nya finansförvaltningslagen ska ledningen för varje förvalt-

ningsenhet ansvara för att den interna kontrollen är ändamålsenlig och till-

räcklig. Intern kontroll definieras i nämnda lag som den process genom vil-

ken en myndighet med rimlig säkerhet uppnår en effektiv verksamhet, efter-

lever lagar” osv. Jag är tveksam om man lyckas med det. Det behövs externa 

ögon för att man ska kunna förbättra arbetsprocesserna. Man kan inte för-

vänta sig att respektive enhet ska sköta det själva. 

Tittar vi på den interna revisionen och drar filmen tillbaka kanske tio år så 

har den inte fungerat så där alldeles bra, vilket jag tror att de flesta av oss är 

överens om, om jag uttrycker mig lite diplomatiskt. Som jag ser internrevis-

ion så är det en understödjande verksamhet som kan gå in i de olika byråerna 

och ge goda råd och säga hur de skulle göra för att spara resurser. Under 

många år har den interna revisionen mest gått ut på att jaga fel och försöka 
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pricka tjänstemän. Därför har det blivit som det har blivit. En stödjande 

funktion är väldigt viktig. 

Om vi tittar på landskapsregeringens förslag så sägs det: ”Det grundläg-

gande motivet för att bilda en oberoende och självständig myndighet under 

lagtinget är att stärka lagtingets kontrollmakt. Lagtinget utövar lagstift-

ningsmakt, budgetmakt samt tillsätter och övervakar landskapsregeringen. 

Möjligheten att utföra den sistnämnda uppgiften förstärks betydligt genom 

bildandet av en oberoende och självständig revisionsmyndighet”. Det där 

tror jag inte ett dugg på. 

Det sägs också längre ner: ”Myndigheten kallas Landskapsrevisionen och 

leds av en landskapsrevisor som tillsätts av lagtinget för en mandatperiod 

på sju år ". Det hör till god ton att man inte nämner enskilda personer ifrån 

den här talarstolen och därför kommer jag inte heller att göra det. Men man 

kan tänka på att det är en oerhört viktig roll som landskapsrevisorn har och 

den tjänsten tillsätts på sju år. Blir det fel val där kan det bli väldigt, väldigt 

besvärligt. 

Det sägs också vidare: ”Landskapsrevisorn fattar självständigt beslut om 

vad som ska granskas, hur granskningen ska bedrivas och vilka slutsatser 

som dras av granskningen”.  

Vi hade Rolf Granlund som landskapsrevisor under två år. Jag noterade att 

ÅHS aldrig har granskats överhuvudtaget av revisionen, jag tyckte att det var 

jättemärkligt. Jag påtalade det för här Granlund och han hade möjlighet att 

se till att ÅHS faktiskt reviderades på bra sätt. 

Tittar vi på 7 § i nuvarande landskapslag om landskapsrevisionen så pratas 

det om arbetsplanen: ”För sin verksamhet ska landskapsrevisorerna upp-

rätta en arbetsplan. Samtliga landskapsrevisorer bör närvarande besluta 

avseende arbetsplanen och den interna arbetsfördelningen ska fattas.” Det 

här, mina vänner, är demokrati. Men jag kan inte utläsa av det här lagförsla-

get vem som överhuvudtaget ska ta ställning till vad som ska revideras och 

hur det ska revideras, annat än att landskapsrevisorn helt och hållet själv-

ständigt avgör det. Det kan bli precis vad som helst. 

Det sägs vidare i texten: "Riksrevisionens utredning föreslås att den nya 

revisionsmyndigheten bör bestå av 4–5 revisorer.” Det var också betydande 

resurser för externa krafter utöver dessa 4-5 personer. ”Landskapsregering-

en tar i sitt förslag inte ställning till hur stor myndigheten bör vara. I initi-

alskedet kommer myndigheten att bestå av en myndighetschef, landskaps-

revisorn, som kommer att ha möjlighet att tillsätta tjänster och upphandla 

övriga revisorstjänster som behövs. Förslaget är formulerat på ett sådant 

sätt att det ger utrymme för en framtida utvidgning av myndigheten om det 

bedöms ändamålsenligt”. Detta är så oerhört vagt formulerat. Därför kom-

mer det antagligen att bli precis så som det blir. Jag hoppas att man ifrån ut-

skottets sida kan titta på det här. Är det här faktiskt riktigt förnuftet? Vad hål-

ler vi på att bygga upp inför framtiden? 

Minister Lindholm angav att kostnaderna var 80 000 euro för landskaps-

revisorerna. I framställningen står 59 000 euro. Men om det är 59 000 euro 

eller 80 000 euro så är det ändå en betydligt lägre summa än de 120 000 

euro som kommer att anslås enligt det här förslaget. Till detta kommer even-

tuella kostnader för lokal och en del administrativa kostnader. Det sägs vi-

dare att det också sannolikt krävs ytterligare en tjänst för att sköta EU-

revisionen, vilket jag har full förståelse för i och med att den interna revision-
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en försvinner. ”Därutöver kommer det troligtvis att finnas ett behov av att 

upphandla revisorstjänster. Hur stora dessa kostnader blir är omöjligt att 

bedöma”. Jag vänder mig igen till utskottet, det måste ju finnas en bedöm-

ning på det. Man måste klart kunna formulera vad det är som vi håller på att 

bygga upp, annars kan det sluta precis var som helst. 

Det var dessa varningens fingrar som jag ville resa, fru talman. 

Minister Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag kan lite förnöjsamt konstatera att hur man än vänder sig så 

är det inte tillfreds för ltl Anders Eriksson. Oftast går det för långsamt 

och när det går för fort är det inte heller bra. 

Frågan som ltl Anders Eriksson tog upp i inledningsvis, att man satt 

och väntade på att man skulle få förslag tillbaka från landskapsregering-

en, det var nog ett missförstånd mellan lagtinget och regeringen. Man 

hade redan i ett tidigare skede kommit med synpunkter. Man hade dis-

kuterat, framfört synpunkterna och man hade satt in dem såtillvida det 

hade med den här lagstiftningen att göra. Vi ansåg att det inte heller be-

hövdes, jag hade åtminstone inte den informationen att man eventuellt 

satt och väntade på lagförslaget. 

Jag kan notera att ltl Anders Eriksson hellre hade haft det nuvarande 

systemet kvar med någon form av landskapsrevisorer. Är det rätt upp-

fattat?  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vi lämnar de personliga omdömena åt sidan. Orsaken till att vi blev för-

vånade, när vi konstaterade att vi hade en framställning på bordet, var 

just att en del av den nuvarande verksamheten hör till lagtinget, land-

skapsrevisorerna. Jag är antagligen den enda som säger det men jag no-

terade att också representanterna från regeringsblocket blev lika förvå-

nade. Tanken hela tiden varit att ärendet skulle beredas i samförstånd. 

Därför hade vi också upp frågan på agendan. 

När det gäller landskapsrevisorerna så har jag sagt det gång på gång, 

också i tidigare talmanskonferens, att själva landskapsrevisorernas ar-

bete, landskapsrevisorernas berättelse och arbetsplan har fungerat väl-

digt bra. Problemet är att landskapsregeringarna inte har brytt sig om 

att följa upp och åtgärda det som har påtalats. Det har varit ett onödigt 

arbete och den problematiken, som är den största, kvarstår fortfarande 

även om det blir en ny myndighet. 

Minister Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag vet inte om man ska uppfatta att det här arbetet inte har 

framtagits i samförstånd mellan regeringen och lagtinget. Jag anser att 

det har tagit fram i samförstånd. Vi har också haft en representant ifrån 

lagtingets sida, lagtingsdirektören. Man har också från lagtinget inhäm-

tat uppgifter som det finns spår av i den nuvarande framställningen, så 

arbetet har pågått i samråd med lagtinget. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är onödigt att träta dess mera om det. Framställningen ligger där 

den ligger. Visst har det varit en gemensam arbetsgrupp. Det var nog 

inte bara ifrån Ålands Framtids sida utan jag tror att faktiskt att samt-
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liga partier, inklusive regeringspartierna, blev förvånade att det som vi 

hade på agendan i talmanskonferensen var överspelat. Missförstånd i 

kommunikationen eller var det kvar, det kan jag leva med. Men det gav 

ett litet yrvaket intryck att lagförslaget helt plötsligt låg på bordet utan 

att någon visste någonting om det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Ltl Eriksson förde fram något om finansförvaltningslagen 

som jag uppfattade som kanske delvis kritik. Ltl Eriksson sade att re-

spektive avdelningschef ansvarar för den interna styrningen och kon-

trollen för sina avdelningar. Jag uppfattade det som om ltl Eriksson inte 

var kritisk just till det. Men ledamoten sade att avdelningscheferna inte 

kan ha kunskap om det här och inte heller får stöd för sin verksamhet. 

Läser man lite noggrannare i finansförvaltningslagen så kan man se att 

det finns en controllerfunktion som har till uppgift att stöda respektive 

avdelningschef som är ansvarig för att skapa sådana rutiner så att man 

får detta att fungera.  

Därutöver ska revisionen sedan granska och se till hela sin verksam-

het och se till att de här rutinerna i hela förvaltningen verkligen finns. 

Liberalerna kommer att kräva att man i finansutskottet hör control-

lerfunktion för att se att gränsdragningen mellan controllerfunktionen 

och revisionen blir så bra som möjligt. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Nu ska inte den värderade tidigare finansministern vara så känslig, om 

han uppfattade det jag sade som kritik. Det är inte så lätt att få en ge-

mensam tråd när man läser den här framställningen. Orsaken till att jag 

nämnde det som står skrivet här är, när man också för över den interna 

revisionen till en fristående myndighet är tanken att man i allt högre 

grad själv, vid respektive enhet, ska börja ha hand om den interna kon-

trollen? Jag är lite tveksam till om den effektivisering av förvaltningen 

som man säger sig vilja uppnå, om man kommer att lyckas med det. Jag 

tror att det är viktigt att man med externa ögon kan titta på de här frå-

gorna på det sätt som den interna revisionen gjorde under 90-talet då 

man arbetademycket som en stödjande funktion.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag blev inte det minsta förnärmad, uppretade eller förtör-

nad. Jag ville bara lyfta fram det som verkligen står det i finansförvalt-

ningslagen. Detta som ltl Eriksson sade står i finansförvaltningslagen, 

men det står också detta om kontrollerfunktionen som uttryckligen ska 

hjälpa respektive avdelningschef med de rutiner som krävs för att man 

ska få en fungerande intern styrning och kontroll.  

Nu när den här lagstiftningen behandlas är det viktigt att man i ut-

skottet klargör var gränsdragningen mellan controllerfunktionen och re-
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visionen går, så att den här kontaktytan blir så bra som möjligt och att 

det inte förekommer dubbelarbete och oklarheter i ansvar. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Kollegan Perämaa hade vänligheten att både fråga och svara själv. Det 

som verkligen står i finansförvaltningslagen var just det som jag läste 

upp. 

Om vi ska få till stånd en effektivare förvaltning så tror jag att det är 

verkligt viktigt att man får in externa krafter som ser till att arbetsruti-

nerna förbättras. Många andra myndigheter, i både Sverige och Finland 

har effektivitetskontroll på ett helt annat sätt än vad vi har. Man t.o.m. 

mäter antalet beslut och antal ärenden som man hanterar per dag och 

per vecka. Mig veterligen så finns det överhuvudtaget inte något sådant 

inom landskapsförvaltningen, utan det tas lite som det kommer. Jag tror 

att det är hög att få det på plats och det är något som jag hoppas att man 

i utskottet också kan diskutera när man tar sig an den här framställ-

ningen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Wille Valve, replik 

Ska ltl Eriksson ställningstagande tolkas som om Ålands Framtid vill ha 

kvar nuvarande upplägg för revisionen? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Svar; nej, inte till en del när det gäller den interna revisionen. Som ltl 

Valve kanske noterade så sade jag i mitt anförande att jag inte har läst 

alla EU-direktiv. Jag kan mycket väl tänka mig att det krävs en helt obe-

roende myndighet, det är mycket möjligt att man behöver det.  

Jag vill inte uttala mig för hela Ålands Framtids vägnar men personli-

gen är tveksam till är vilken typ av revision vi kommer att få framöver. 

Jag ser ett stort värde i att man har kunnat tipsa landskapsrevisorerna 

om vad man behöver titta på. Jag ser det som väldigt viktigt att det finns 

möjligheter att man också på politisk grund kan gå in på djupet i ären-

den på ett helt annat sätt än vad vi har kunnat göra här i lagtinget. Jag 

är orolig för att man bygger upp någon koloss som helt och hållet lever 

sitt eget liv. Var ska det sluta? Antagligen som de flesta andra myndig-

heter som vi har byggt upp. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Jag är verkligt glad för att landskapsregeringen idag presenterar den 

här lagframställningen. Tack, till minister Lindholm och landskapsregering-

en. 

Politiskt arbete är väldigt långsiktigt. Emellanåt är det frustrerande att 

man har bara fyra år på sig att verkställa det som man verkligen vill göra. Då 

är det så positivt att framförallt förvaltningens arbete förs vidare. Man tar tag 

i det arbetet och för det vidare. Jag är jätteglad för att man har gjort så i det 
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här fallet. Revision rör alla partier i lagtinget. Det är viktigt att man inte tän-

ker i mandatperioder. 

Kanske inte alla partier men nästan alla partier i lagtinget har varit överens 

om att det behövs ett nytt system för revision. Det internationella samarbets-

organet för nationell revisionsorgan har gett rekommendationer till staterna 

om hur man ska sköta sin oberoende revision. Revisionen ska vara oberoende 

och omöjlig att påverka. Det är väldigt viktigt för alla rättsstater att det finns 

en oberoende myndighet som sköter revisionsverksamheten. 

Jag tycker att de revisorer som har skött arbetet har gjort ett bra jobb och 

de har gjort så gott de har kunnat med det regelverk vi har haft. Faktum har 

ofrånkomligt varit att revisorerna har utsetts på parlamentarisk grund av po-

litiska partier. I det har det funnits inbakat att revisorerna har varit politiskt 

tillsatta. Det har varit en majoritet och en opposition. Majoritetsrepresentan-

terna har gärna velat hålla tillbaka lite och oppositionen har velat granska 

ännu mera. Det är ofrånkomligt på det viset. Därför har vi haft en ganska 

mycket politiskt revision. 

Nu kommer vi till det som det internationella samarbetsorganet för nat-

ionell revisionsorgan frågar efter. Vi får en oberoende myndighet som sköter 

en oberoende revision av vår förvaltning och alla underlydande myndigheter. 

Den här framställningen har en ganska lång historia genom att den poli-

tiska enigheten har funnits. Riksrevisionsverket gjorde en rapport, vilken har 

nämnts här i debatten idag. Rapporten var ganska omfattande och den här 

myndigheten har sedan kokats ner till lite mindre. Men det är ändå det som 

ligger till grund. Den här rapporten var riktigt bra. Sedan har det förstås varit 

lagberedning. Under den förra perioden hade landskapsregeringen också dis-

kussioner med alla grupper samt med talmanskonferensen. Så det har varit 

en lång beredning. Jag är glad för att det här är ihop knutet och hitfört. 

En stor ändring är gjord, från resonemanget ifrån förra perioden, det 

handlar om den interna revisionen och EU-revisionen. Jag är mycket glad om 

man också kan föra ihop den interna revisionen med landskapsrevisionen. 

Men det som då stötte på patrull och som vi diskuterade ganska mycket var 

om den här myndigheten också kan sköta EU-revisionen. Riksrevisorerna 

sade i sin rapport att det är viktigt att landskapsregeringen för en diskussion 

med EU-kommissionen om det är möjligt. Jag förutsätter att landskapsrege-

ringen så har gjort nu och har fått klartecken att det är okej. Jag vill ändå att 

man i utskottet särskilt tittar på det här så att det inte stöter på patrull i sista 

ändan. Liberalerna välkomnar att man kan slå ihop allting, om det bara låter 

sig göras. 

En annan förutsättning för att också kunna ta bort interna revisionen är att 

den interna styrningen och kontrollen fungerar på ett bra sätt. Det infördes 

2011 ett system som kallas ”slisk”, det låter lite fult men det är mycket fint. 

Det är ett system för alla avdelningar och alla förvaltningsgrenar så att var 

och en enhet och avdelning ska ha internkontroll, intern styrning i syfte att se 

till att resurserna används på ett förnuftigt sätt.  Man ska se till att efterlev-

nad av beslut sker på ett rätt sätt, men också hjälpa förvaltningen i framför-

hållning och planering. Det här systemet skulle införas under en treårsperiod 

med början 2011 och det ska vara klart 2013. När man tar bort den interna 

revisionen så måste det här systemet fungera på ett absolut perfekt sätt, an-

nars kan man få problem med uppföljningen internt.  
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Vi tycker att det är ett ganska pressat tidsschema nu, för lagtinget ska nu 

anställa en landskapsrevisor, få in det i budget, få lagstiftningen på plats och 

allt detta till mitten av nästa sommar. Men liberalerna har ändå gått in för att 

stöda det här. Vi tycker att det är viktigt att så fort som möjligt få igång det 

nya systemet. När det finns en stor politisk enighet så tror jag att det här ska 

låta sig göras, trots det pressade tidsschemat. 

Några frågor om paragraferna. I 7 § talas det om två olika berättelser. Det 

ska dels vara den årliga berättelsen om verksamheten, den vanliga revisionen 

innan september, men det ska även lämnas revisionen i mars eller april, ef-

fektivitetsrapporten. Det är två olika rapporter. Man kanske behöver tydlig-

göra så att det inte blir någon förväxling mellan de här två. Det kanske är helt 

tydligt och klart men jag tycker att utskottet ändå ska titta på det. Bör man 

kanske vara tydlig i hur man benämnar de här rapporterna? 

Sedan hade vi en fundering på detta med bolag. Det sägs i 3 § granskning-

ens omfattning under punkt 3 att det är landskapets ägarstyrning i bolag som 

ska vara föremål för granskning. Det här tycker jag att utskottet också ska 

titta på. Är det meningen att landskapsrevisionen överhuvudtaget inte ska 

kunna gå in i bolagen? Är det bara uttryckligen landskapsregeringens ägar-

styrning som ska granskas? Man behöver fundera på vad detta betyder. 

Det var någon som uttryckte att revisionen ska hålla förvaltningen i tukt 

och förmaning, det ska vara pekfingret. Jag vill understryka vikten av att re-

visionen också ska vara den hjälpande handen, inte bara den som kommer ef-

teråt med pekpinnar och säger var det har gått snett och var man har gjort fel, 

utan faktiskt den som också kan vara till stöd och hjälp för förvaltning och för 

andra myndigheter så att man i en dialog ska kunna komma fram till bra re-

sultat, att det finns en framförhållning. Revisionen ska också finnas till som 

stöd och hjälp i förvaltningens beslutsprocess. Tack. 

Minister Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag vill tacka vtm Viveka Eriksson för ett bra anförande och för 

konkreta och konstruktiva frågor samt för stödet för nu liggande lag-

framställning, även om det nu mera är lite slimmade form än vad man 

hade tänkt under den förra mandatperioden. 

Vad beträffar frågan att även föra över EU-revisionen till den obero-

ende myndigheten under lagtinget så har EU-kommissionen meddelat 

att man välkomnar att även i EU-revisionen kommer under den här 

myndigheten under lagtinget. Så till den delen är det klarerat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Påstående om slimmad form är intressant. Riksrevisionsrap-

porten angav att vi borde ha en myndighet med 3-4 tjänster. Det var nog 

inte heller den förra landskapsregeringens eller partiernas syn på det. 

Vår utgångspunkt var att man skulle slimma den här myndigheten. 

Upplägget var då att ha en landskapsrevisor som har möjlighet att köpa 

tjänster. Jag tycker att det är ungefär samma upplägg. Det finns möjlig-

heter att i framtiden utveckla verksamheten. Jag tycker att det är ett bra 

förslag från landskapsregeringen och ganska lika som vi också hade. 

Minister Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det är jättebra att vi är överens om hur vi går framåt. Frågorna 

som ställdes var och bra och konkreta. Jag hoppas att utskottet tittar på 



  

  143 

dem. Det kanske mest avgörande är EU-revisionen och om man kan 

göra på det här sättet och det har vi klarerat att är möjligt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Jag tänkte begära en replik till ltl Anders Eriksson så det är bra 

om ledamoten kan komma in i salen. Jag glömde också bort en sak och därför 

begärde jag ordet på nytt. 

När det gäller de farhågor som ltl Anders Eriksson hade så tycker jag att 

man ska ta dem på allvar. Det är lätt att utvecklingen av en ny myndighet ur-

artar. Jag håller med om att det alltid är en risk. Men det är å andra sidan vi 

här i Ålands lagting som måste hålla i den utvecklingen. Det ansvaret måste 

vi ta. Sedan kan det hända att man blir i minoritet och det har jag tyvärr 

också upplevt. Så de åsikterna ska tas på allvar. 

När det gäller farhågan att det inte blir bättre beträffande uppföljningen. 

Nu är det tvingande, i 8 § är landskapsregeringen tvungen att inom tre må-

nader återkomma och berätta antingen vad man avser att göra eller vad man 

redan har gjort, därför den långa tidsperioden. Man hinner rätta till saker och 

komma och berätta hur man har gjort och att saken är ur världen. Tidigare 

har man, som sagt, ibland kommit med det meddelandet samtidigt, man har 

inte kommit alls eller man har kommit mycket senare med meddelandet. 

Vi ska inte tro att revisionen ersätter vårt jobb. Vi lagstiftar inte bort poli-

tiska prioriteringar. Inte kommer en revisionsrapport om ÅHS att säga 

huruvida man ska satsa på insemination av lesbiska par eller inte. Det är en 

politisk prioritering som man måste göra i ÅHS styrelse. Revisionsrapporter-

na kommer ofta att visa på olika möjligheter och scenarier. ”Varsågoda och 

välj från det här smörgåsbordet, det ni gör nu är tokigt och ni har de här al-

ternativen”. Revisionen rekommenderar kanske ett alternativ. Den politiska 

aktiviteten är fortsättningsvis viktig. Därför är årscykeln också viktig, att lag-

tinget har tid att engagera sig i det här, att finansutskottet tittar på de här 

rapporterna, återkopplingsmeddelandena och sätter politisk tyngd bakom åt-

gärderna som behöver vidtas. Man måste även berätta här i plenisalen vad 

som är viktigt och hur landskapsregeringen ska prioritera förutom det parla-

mentariska arbetet som pågår i partierna och mellan regeringspartierna. Här 

är oppositionens roll särskilt viktigt att elda på för att dels uppmärksamma 

frågor men också för att se till att de som innehar regeringsmakten är alerta. 

Det om uppföljningen, vilket jag tror blir en helt annan nu i det här systemet. 

Jag hängde inte riktigt med, jag hade lite chatkontakt med en medborgare 

som heller inte förstod allt. Hur menade Ålands Framtid, ska man både ha de 

befintliga revisorerna kvar och det nya systemet? Eller ska det vara som det 

alltid har varit? Jag vill gärna ha ett förtydligande. 

Problemet med de befintliga revisorerna, ja jag har själv, när jag har varit i 

opposition, sett tendenser att regeringsmakten styr revisionen i någon mån. 

Som tur är har det varit sådana personer från majoritetspartierna som har 

varit kritiska till sitt eget parti och har ändå granskat. Det har också hänt att 

man har låtit bli att granska för att det att politiskt styrt. Om man nu nå-

gorlunda förstår sig på demokrati, vilket man måste göra här i Ålands lagting, 

så måste det bli bättre om en revision fungerar oberoende. Det tror jag alla 
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gånger. Där får jag inte riktigt resonemanget från Ålands Framtids sida att gå 

ihop. Vad vill man riktigt?  

Till sist, fru talman, det jag glömde säga var om övergångsbestämmelserna. 

Det här ska ju ske så fort som möjligt, det är bra. Men det kan inte ske nu vid 

nyår, 2012-2013. Det föreslås att det här ska träda ikraft den 1 juli 2013. Om 

inte jag har förstått saken fel så blir nästa år dels reviderat av landskapsrevi-

sorerna och dels av den nya myndigheten. Jag har inte heller diskuterat det 

med ministern. Utskottet titta på om detta medför komplikationer. 

Det här är väl inte några hemligheter men i kanslikommissionen har vi 

diskuterat hur vi ska budgetera från lagtingets sida. Min åsikt är att vi ska 

budgetera enligt den här riktningen som landskapsregeringen nu lägger fram, 

eftersom vi vet att det finns en majoritet bakom det här och det kommer att 

bli så här. Medan en majoritet i kanslikommissionen tycker att vi ska budge-

tera som vi alltid har gjort, tills den här lagen träder i kraft, sedan ska det 

komma tilläggsbudget. Utskottet kunde kanske fundera över detta.  

Vad jag öppnar för är att eventuellt skjuta fram ikraftträdelsedatumet till 

nyårsafton, men det är ingenting jag föreslår. Men saker och ting kanske blir 

redigare då. Så länge som vi har hållit på med det här så kanske vi kan vänta 

några månader till. Utskottet kan titta på det. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är väl ministern som borde svara på det. Som jag uppfattar 

har vi våra nuvarande landskapsrevisorer som har utsetts fram till och 

med september. Sedan inträder ett nytt år. Därför kommer vi att behöva 

utse nya landskapsrevisorer som aldrig kommer att revidera år 2012 

utan det gör den nya myndigheten. Det är för att skiftet sker i september 

som den här myndigheten måste komma till i juli för att sedan kunna 

träda till vid årsskiftet. Det är lika bra att utskottet reder ut det. Det 

finns en viss logik i det. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Ibland kan enkla logiska saker vara så enkla att de blir jät-

tesvåra. Om jag läser i 16 § så står det; " Uppdraget för de landskapsre-

visorer som valts för finansåret 2013 upphör när denna lag träder i 

kraft”. Vi ska välja de revisorerna i höst. De reviderar finansåret men de 

väljs in vid lagtingsårets början. Det betyder att vi i höst, om några veck-

or, kommer att välja revisorer enligt tidigare modell som reviderar de 

första sex månader, sedan kommer den nya myndigheten mitt i finanså-

ret. Så läser jag det här; ”upphör när denna lag träder i kraft”.  

Visst kan man göra så, men jag tycker att utskottet kan ägna detta lite 

tid åt detta.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Som jag förstår det så kommer de nya revisorerna, som vi väljer 

i höst, aldrig att träda i arbete egentligen. De bara väljs därför att vi fort-

farande har den gamla lagstiftningen. Men nya revisorer börjar jobba 

nu. Det blir bara mera förvirrat när jag ska försöka förklara det. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Det är inte bra om någon medborgare lyssnar på det här. Jag läser så där 

och vtm Eriksson på ett annat sätt. Utskottet kan titta på det. Det är vik-



  

  145 

tigt att man gör det här så att det fungerar så att man inte skapar ett 

mellanår som inte fungerar som det var avsett. Det är fullt möjligt att 

det här som står i framställningen är genomförbart. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag brukar inte höra till dem som tackar så mycket till höger och väns-

ter. Men jag vill ändå tacka för en hövlig ton som Sundman hade. Jag 

uppfattade också att han kanske insåg att det låg något i de varningar jag 

hade. Det här är en väldigt personrelaterad verksamhet. Det kan bli 

mycket bra eller det kan bli mindre bra, om jag uttrycker mig diploma-

tiskt. Spåren förskräcker om man tittar tillbaka. Bekymret med den här 

konstruktionen är att om vi får fel person på fel plats så kan det bli 

mycket besvärligt och det är jag orolig för. 

Angående den direkta frågan till Ålands Framtid så är vi inte hundra 

procent eniga. Jag personligen tycker att landskapsrevisorernas berät-

telse i regel har varit mycket bra. Jag har sällan haft några invändningar 

emot dem. Det har varit väldigt bra emellanåt. Sedan finns det säkert de 

som tycker att det kunde ha varit mycket mera. Men det stora bekymret 

är i uppföljningen, där tror ltl Sundman att det kommer att bli bättre 

med den här framställningen. Framtiden får utvisa, det kan bli bättre 

men det kan också bli sämre.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det var ju bättre förr när det var sämre till den delen att ltl 

Anders Eriksson var ensam. Då var han alltid enig, nej skämt åsido. Det 

är viktiga frågor, man kan ha nyanser i sina uppfattningar. Det är myck-

et riktigt såsom ltl Anders Eriksson sade att det är mycket fast i den här 

personen. Därför är rekryteringsprocessen otroligt viktig så att det blir 

rätt sorts person med rätt kompetens och övriga egenskaper som besk-

rivs här framställningen. Det ställer helt klart stora krav på rekrytering-

en. Jag delar den farhågan att om det blir fel så är det väldigt mycket 

fast i en enda person, tidigare har det varit flera revisorer och flera ny-

anser har belysts. För att få den här oberoende revisionen så måste man 

också göra avkall på vissa andra saker. Sedan ställer det krav på kansli-

kommissionen att sköta rekryteringen på ett adekvat sätt. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag vet inte om det var bättre förr eller hur det sades. Jag tror att ltl 

Danne Sundman kan hålla med mig om att oavsett vilken myndighet 

och vilken organisering som har gjorts så inte har det blivit bättre, det 

har definitivt inte blivit billigare och det har inte heller blivit effektivare. 

När man lanserar en myndighet så tror jag att det är väldigt viktigt att 

man är ganska tydlig med hur den ska byggas upp och vad den ska 

kosta, och inte bara skriva lite allmänt flum att framtiden får utvisa vad 

kostnaderna blir. Det är ödesdigert när det gäller kostnaderna. 

När det gäller oberoende så kan jag mycket väl tänka mig att det krävs 

vissa ändringar framförallt för att möta upp mot EU-regelverket. Mot 

den bakgrunden måste man väl troligtvis göra någonting. 
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Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Javisst ska lagtinget vara tydlig i den budget som kansli-

kommissionen föreslår att lagtinget ska ta om den här myndigheten. Jag 

tycker att man ska vara ytterst tydlig med de ramar som ska ges för den 

här myndigheten. Sedan måste man också vara lyhörd i det här fallet 

särskilt om man anser att det finns för lite revisionsresurser om man 

jämför med de behov som finns av en revision, särskilt nu i början. När 

man kommer i gång så kanske man upptäcker att vissa saker borde man 

revidera, att brist på revision har gjort att behovet av stort. Vi har inte 

varit helt utan revision men det har till exempel tidigare varit stora bris-

ter i revisionen om ÅHS. Det finns behov av att gå in djupare i vissa de-

lar och göra framförallt djupdykningar och specialrevision i mindre de-

lar av förvaltningen.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Gun-Mari Lindholm 

När det gäller övergångsbestämmelserna så de som blir valda att revidera i 

egenskap av landskapsrevisorer år 2013 kommer inte att revidera, om den 

här lagen lagfästs, utan det kommer den nya myndigheten att göra. Revisorer 

kommer att bli valda men de kommer inte att revidera utan det bli den nya 

myndigheten, så är tanken.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag vill tacka för det förtydligandet från ministerns sida. 

När man läser den här paragrafen så kan man få det intrycket att reviso-

rerna håller på till efter midsommar och sedan kommer den nya myn-

digheten. Men den här tanken är mycket redigare, så jag tackar för det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson 

Tack talman! Jag håller med många anförande som har hållits. Det här är en 

fråga som är primärt för lagtinget. Vi fattar politiska beslut.  Revision av de 

politiska beslutens verkställighet är också med som en del av den externa re-

visionen, vilket lyftes upp av Ålands Framtid som ett bekymmer på grund av 

att vi har särförhållanden, att det skulle vara ett bekymmer att vi har en obe-

roende revision. Jag kan dela de tankegångarna att man kan ta upp det här 

till diskussion i utskottet. Det finns en poäng i att vi har särförhållanden; 

statstillhörigheten till Finland, kulturella band till Sverige, småskaligheten 

och det finns många aspekter på varför vi skulle ha en skillnad jämfört med 

övriga stater som man jämför med i beredningen. Det finns en poäng i att 

diskutera frågeställningen hur vi får in den politiska inputen och förfarandet 

kring det. Det får antagligen vägas mot oberoendet. 

Som svar på liberalernas tankegångar där medborgarna ska ha om initia-

tivrätt, så finns det en skrivning i gällande lagförslag där man jämställer lag-

tinget med medborgare i och med att man säger att lagtinget, utskotten och 

alla andra har möjlighet att lämna in förslag på revisionsområden till land-

skapsrevisorn. Den delen finns med. Jag har inte riktigt förstått vad libera-

lerna är ute efter? Vill man förstärka medborgarnas rätt att påverka revision-
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en och vad som ska revideras? Ska man ge medborgarna rätt att tala om exakt 

vad som ska revideras och att man måste följa det? Eller räcker det som re-

dan står i lagförslaget där man faktiskt ger möjlighet till alla att lämna in för-

slag till revidering? Det står de facto i lagförslaget nu. Jag skulle gärna vilja 

ha klarhet i det för jag förstod inte riktigt vad liberalerna menade. 

Jag tycker att det finns en positiv sak med mandatperioden på sju år eller 

åtminstone att det är en lång period. Idag har vi varje år valt landskapsreviso-

rer. Det finns en fördel i att det blir en mycket bättre kontinuitet som också 

har efterfrågats. Nu får man en kontinuitet i arbetet och det är en fördel som 

inte riktigt har lyfts fram här. Tack. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Jag skulle vilja ha ett förtydligande. Menade ltl Petri Carlsson att det 

borde finnas någon form av politisk revision trots allt på grund av våra 

särförhållanden? Jag vill ha en precision till den delen, skulle man hålla 

kvar det? 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Nej, jag menar att det är bra att få input från det politiska hållet. Det 

framgår också i lagförslaget att lagtingsledamöter och utskotten har 

möjlighet att lämna in förslag till områden på revision. Frågan är om 

man skulle ha någon form av förfarand? Det är svårare att se hur man 

ska kunna lösa det utan att man själv tar initiativ till det. Det är en dis-

kussion som jag tycker att utskottet kan fördjupa sig i lite grann.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är ju också tänkt att den här rapporten ska behandlas av fi-

nans- och näringsutskottet. Där kommer den politiska dimensionen in. 

Man får ett faktaunderlag från myndigheten och sedan kan man ha poli-

tiska diskussioner utifrån det faktaunderlaget. Till den delen kommer ju 

politiken in. Man kanske också kan tänka sig att där väcks diskussioner 

om olika frågor för en kommande revision, om det är detta som ledamo-

ten är ute efter, att man också skulle vilja föra in ärenden direkt i myn-

dighetens arbete. Den politiska dimensionen finns i alla fall i finans- och 

näringsutskottet.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack talman! Finans- och näringsutskott som lyfts fram från vtm Eriks-

son är ju förstås en del i det. Jag syftade mera på den delen där man pra-

tar om årsplaneringen och vilka områden som ska revideras. Där hade 

vtm Eriksson en tanke om att finans- och näringsutskottet kunde på-

verka den riktningen på något sätt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är 

omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Remiss 

4 Landskapslag om lagtingets kansli 

Talmanskonferensens lagförslag (TMK 6/2011-2012) 
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Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-

skott ett ärende ska remitteras. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- 

och kulturutskottet. 

Diskussion.  

Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Det här är ett förslag från talmanskonferensen som har beretts av 

kanslikommissionen. Förslaget går ut på att modernisera landskapslagen om 

lagtingets kansli. Den lag som vi lever efter idag är från 1978. Nu finns det ett 

behov av att anpassa lagen efter moderna tidens krav och efter den praxis 

som vi redan lever efter, helt enkelt anpassa lagen till verkligheten. 

Det är egentligen tre områden som regleras i den här lagen. Dels är det 

modernisering och anpassning och dels går vi in i arbetsordningen och över-

för kanslikommissionens uppgifter om personal till den här lagen. För det 

tredje ska den årliga berättelsen om bibliotekens verksamhet utgå. Det är helt 

naturligt att den berättelsen kan ingå som en del av lagtingets allmänna be-

rättelse. Det ges ju varje år en allmän berättelse för lagtingets kansli. Det är 

egentliga de här tre frågorna som regleras i den här lagen; en modernisering, 

en överföring av uppgifter från arbetsordningen till den här lagen och biblio-

teksberättelsen.  

Om man tittar på de här paragraferna så kan man konstatera vilka para-

grafer det gäller som överförs från arbetsordningen. Det handlar om tillsät-

tande av tjänster som kanslikommissionen kommer att ha ansvar för, föru-

tom lagtingsdirektören. 

Sedan införs också tjänstekollektivavtal.  Både den nuvarande kanslikom-

missionen och den förra har jobbat ganska mycket med att få till stånd ett 

nytt system där lagtinget ingår egna tjänstekollektivavtal. Det arbetet har 

precis förts i hamn efter ett ganska långt och omfattande arbete.  

I arbetsordningen konstateras att finans- och näringsutskottet också ska 

anta tjänstekollektivavtalen, det har inte förekommit tidigare men det har 

ändå tillämpats såsom man har tillämpat landskapsregeringens tjänstekollek-

tivavtal, som till ska föras för beslut till finans- och näringsutskottet och så 

ska också lagtingets tjänstekollektivavtal överföras. 

Det som är nytt i arbetsordningen är att lagtingsdirektören har gjorts till 

husbonde.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack för presentationen. Jag noterade i 15 § arbetsordningen för lag-

tinget att finans- och näringsutskottet ska godkänna tjänstekollektivav-

talen för personalen här i lagtingets kansli i likhet med de övriga tjäns-

tekollektivavtalen för landskapsregeringen. Kanslikommissionen agerar 

så som landskapregeringen agerar i övriga förfaranden med kollektivav-

tal. 

Har man diskuterat hur det här förfarandet ska gå till? Det är ju vik-

tigt att finans- näringsutskottet får löpande information om förändring-

ar som är på gång, särskilt när det är större förändringar, så att man får 

information från kanslikommissionen till finans- och näringsutskottet 

så att man inte bara blir gummistämpel eller en pantfånge. 
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Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det har diskuterats att det blir på samma sätt som för land-

skapsregeringen. När man gör sådana här avtal så är det väldigt långt 

förhandlingar mellan två parter. Man utser förhandlare och sedan finns 

det inte så väldigt mycket utrymme i sista ändan att sedan ändra på det. 

Men ytterst har ju finans- och näringsutskottet makten att säga nej ifall 

man t.ex. tycker att löneökningarna blir för stora. Sedan vet jag inte om 

man uppfattar det som en gummistämpel, men makten finns ju ändå i 

finans- och näringsutskottet. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, talman! Jag håller helt med om hur det är. Det skulle självklart 

underlätta om man i större frågor har kontakt och dialog så att man på 

det sättet undviker bekymmer. Det tror jag att är värdefullt, det gör 

också landskapsregeringen i vissa fall när det är större förändringar, då 

har man en dialog.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag tror knappast att det kan bli några stora problem innanför 

vår ganska lilla enhet som ändå lagtingets kansli utgör. Här finns alla 

möjligheter att ha de här informationskanalerna. Sist och slutligen sluts 

sådana här avtal efter ganska långa, krångliga och intensiva förhand-

lingar. Då måste man ge det här mandatet till de parter som utses till 

förhandlare. Det är ofrånkomligt i vårt system.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Tack, fru talman! Till det här senaste om tjänstekollektivavtal för lagtingets 

anställda så är det en modernisering som är väldigt viktig. 

Tidigare satte kanslikommissionen ensidigt lönerna. Det var det gamla pa-

tronförfarandet. Det som är typiskt för den nordiska modellen, som alla om-

fattar nu för tiden, är till stor del frågan om lönesättningen på arbetsmark-

naden. När man gör de här avtalen så ingår man vissa grundavtal där parter-

na fastställts. Vi har på sätt och vis delegerat hela den förhandlingen till lag-

tingets direktör som i och med detta är chef för lagtinget, hon är inte arbets-

ledare längre utan hon är chef. Det betyder i stort sett att lagtingets direktör 

plus kanske någon bisittare från kanslikommissionen avtalar med de fackliga 

organisationerna som företräder lagtingets anställda. När de är överens så 

tecknar de i stort sett ett avtal. Arbetsgivarens representant i det här fallet vet 

vad budgeten innehåller. Det här förfarandet med godkännandet i kansli-

kommissionen och i finans- och näringsutskottet ska bara vara formalitet mer 

eller mindre. Det är för att skapa flexibilitet. Det har visat sig väldigt hållbart. 

Jag tror inte att det där är något problem. Det kommer nog att fungera bra 

och det är ett stort framsteg för de anställda. Även för kanslikommissionen är 

det bra. Tidigare har det lite varit så att den som ropar högst, och påverkar 

politiker i kanslikommissionen direkt, den har lyckats höja sina löner mera 

än andra som är mera blygsamma. På det här sättet nådde kanslikommiss-

ionen fram till ett väldigt bra förhandlingsresultat. De anställda förefaller 

också att vara nöjda. 
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Den här gången ledde det till ganska betydande förhöjningar, men det be-

rodde på att vi hade så dåligt lönesättningssystem så att vi inte kom någon 

vart under många, många år. Under den tiden fick de anställda på landskap-

regeringen lönejusteringar, gropjusteringar flera, flera gånger, så att lönerna 

här halkade efter. Men nu är ett uppdaterat. Lagtinget har till och med fått en 

modernisering av lönesättningen, som man kanske kan ta efter på landskaps-

regeringens sida. 

Jag har märkt under åren att det är svårt för många att förstå det här sy-

stemet. Politiker vill vara med och sätta löner. Här har funnits lagtingsleda-

möter som skulle höja löner framförallt åt sjuksköterskorna. När sjuksköters-

kornas löner har varit på tapeten så är det många som har försökt göra poli-

tiska poäng på det och det har ju gruvligen misslyckats. Det kanske tyder på 

två saker; populismen och att man inte förstår hur systemet riktigt fungerar. 

Politiker ska, i så hög grad som möjligt, hålla tassarna borta från lönesätt-

ningssystemet. Det är ändå klart att lagtingets ramar avgör löneutrymmet. 

Fru talman! Jag tror att detta kommer att fungera alldeles utmärkt.  

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. 

Andra behandling 

5 Höjt utkomststöd 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 8/2011-2012) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 20/2011-2012) 

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 

6 Godkännande av avtalet om gemensam upphandling av auktionsövervakare 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 9/2011-2012) 
Landskapsregeringens yttrande (RP 12/2011-2012-s)  
Republikens presidents framställning (RP 12/2011-2012) 

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 

7 Geologisk lagring av koldioxid 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 10/2011-2012) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 24/2011-2012) 

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 betän-

kandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkän-

nas? Godkänt. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs först förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om avskilj-

ning och lagring av koldioxid för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget 

har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.  

Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av 18 § landskapslagen om miljö-

skydd för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behand-

ling 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 

8 Tillväxt 

Landskapsregeringens svar 
Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 11/2011-2012) 

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 besva-

ras. 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 ges av minister Fredrik Karlström.  

Ltl Mats Perämaa 

Tack, fru talman! I regeringsprogrammet, under rubriken "Kraftsamling för 

tillväxt", anges att nya arbetsplatser och företag ska skapas. I landskapsrege-

ringens senaste tilläggsbudget, den så kallade "omställningsbudgeten", anger 

landskapsregeringen som målsättning att 2000 nya arbetsplatser ska skapas 

inom 10 år.  

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Vilka åtgär-

der har landskapsregeringen vidtagit för att skapa nya arbetsplatser och före-

tag såsom regeringsprogrammet och tilläggsbudgeten utlovar?     

Minister Fredrik Karlström 

Tack, fru talman! Ltl Perämaa ställer en viktig fråga, även om jag anser att 

frågan borde formuleras på ett annat sätt. Jag är ändå väldigt glad att jag får 

möjlighet att svara på den för det ger mig en möjlighet att få prata närings-
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livsfrågor och utveckling i allmänhet och berätta hur jag och regeringen arbe-

tar och vad vi prioriterar i synnerhet. 

Jag vill dock börja med att säga att tanken inte är, och har aldrig varit att 

regeringen ska skapa företag eller nya arbetsplatser utan vad vi ska göra är 

skapa goda förutsättningar så att ålänningarna och företagen på Åland själva 

gör det - politiker på Åland skapar inte många nya jobb, särskilt i tider med 

sämre offentlig ekonomi - riktiga företag skapar riktiga jobb. 

Målsättningen om 2000 nya jobb inom 10 år gäller fortfarande även om vi 

är välmedvetna om den senaste tidens utmaningar och problem det åländska 

näringslivet står inför. 

Jag tänkte dela upp det här anförandet i två delar, först ett allmänt nä-

ringspolitiskt för att sedan berätta konkret om några specifika projekt, inrikt-

ningar och modeller näringsavdelningen och regeringen jobbar och jobbat 

med för att skapa dessa förutsättningar.  

Ett svar på hur vi är med och skapar tillväxt är att vi ser till att Åland är ett 

attraktivt område att flytta till. Den positiva befolkningsökningen som har 

pågått i 40 års tid fortsätter. Vi ökade med 1, 25 procent förra året. Det är 

mera än både Sverige och Finland. Det här halvåret har samma tendens vilket 

jag tycker är bra. Vi kan erbjuda en fantastisk miljö, ett fantastiskt samhälle, 

vi har bra utbildningsplatser, vi har skolor samt att kommunerna ges möjlig-

het att göra det samma.  

Ett annat är att vi vill uppmuntra initiativ, minimera störningar i form av 

byråkrati, skapa framtidstro och ömsesidig tillit genom en aktiv dialog och 

samspråk med arbetsmarknadens parter. 

Landskapsregeringen kan inte ensam skapa dessa 2000 jobb, det är ett ar-

bete vi måste göra tillsammans. 

Insatserna från samhällets sida måste vara att uppmuntra företag till ökad 

förädling, ökad produktion och ökade innovationer. En förutsättning för att 

det ska skapas tillväxtföretag är att företagen genererar vinster, växer och an-

ställer människor. Det som på sikt skapar tillväxt och välstånd är ökad pro-

duktivitet, att man kan producera mer med de resurser som finns. Den san-

ningen gäller såväl inom offentlig förvaltningen som för näringslivet. 

Jag är övertygad om att den här nedgången i ekonomin som vi ser kommer 

att skapa konkurrenskraftiga företag för framtiden. De företag som anpassar 

sig, tänker nytt, utvecklas och jobbar hårt kommer att överleva. De företag 

som inte gör det kommer förmodligen att få det svårare, men är det något 

ålänningarna varit duktiga på i århundraden är det att hitta lösningar till nya 

problem, utnyttjat små udda egenskaper inom självstyrelsen/lagstiftningen 

och erbjudit snabba lösningar som inte alla andra sett eller kunnat göra. 

Det gäller nu för oss att uppmuntra till ännu mer kreativitet och använda 

våra begränsade resurser optimalt för att hjälpa företag som behöver se över 

sina affärsmodeller att fortsätta vara konkurrenskraftiga, särskilt måste vi 

uppmuntra och hjälpa exportbaserade bolag som säljer varor och tjänster. 

Ekonomin är cyklisk och därför är anpassningsbara system inte bara en 

viktig förutsättning för att möta såväl hög- som lågkonjunkturer utan även en 

konkurrensfördel. På Åland har vi möjligheten att anpassa vårt samhällssy-

stem snabbare än omkringliggande regioner och det kan vi göra tack vare vår 

självstyrelse samt att avstånden är korta mellan myndigheter, politiker, ar-

betstagare och näringsliv.  



  

  153 

De stora pensionsavgångar vi står inför är en möjlighet att rationalisera 

verksamheter för att öka avkastningen och då skapas även utrymme för inno-

vationer. Ett område som jag personligen tror det kommer finnas en oerhörd 

efterfrågan på nya innovationer är inom omsorg och vård, det i kombination 

med IT kan skapa produktivitet och mängder av nya arbetsplatser. Efterfrå-

gan finns, tillgång behövs. 

Jag är också övertygad om att politiker och tjänstemäns attityder har en 

betydande roll för hur företagsklimatet blir. När företagare och entreprenörer 

känner att regeringen, myndigheterna och politikerna prioriterar och lyssnar 

på näringslivets behov känner de sig också tryggare och vågar genomföra fler 

satsningar, satsningar som behövs för att skapa utveckling och fler arbets-

platser.  

Det är det vi måste sporra, uppmuntra och uppskatta samtidigt som vi 

måsta ha förståelse och beredskap att hjälpa till när satsningar och risktag-

ningar går fel. Om man aldrig gör fel gör man heller aldrig något rätt. Här i 

Norden är vi dåliga på att uppskatta entreprenörer som gör ”felsatsningar” 

till skillnad ifrån exempelvis USA, där mentaliteten till misslyckade satsning-

ar är helt annorlunda, där är man egentligen inte en "riktig" entreprenör om 

man inte misslyckats ordentligt någon gång. 

Vi har även exempel på Åland hur misslyckanden hos någon kan skapa 

förutsättningar för någon annan. För att nämna ett exempel kan vi titta på 

Havsvidden, det var först efter en konkurs och några hårda år som anlägg-

ningen nu med en entreprenör som är villig att satsa gjort det till den fram-

gång det är, tack vare att en driftig entreprenör har kommit in med nytt kapi-

tal och kanske nya vinklar på sin affärsidé. Men det började ändå med en häf-

tig satsning som gick i konkurs. Vi måste uppmuntra även ”felsatsningar”. 

Däremot inte sagt att det är samhällets pengar som ska sättas på spel och 

att vi ska handskas ovarsamt med skattemedel. Tvärtom, just nu håller vi på 

näringsavdelningen att tittar på en bidragsreform som inte kommer att öka 

bidragen till företagen utan anpassas efter våra befintliga resurser och an-

vändas annorlunda. s.  

Det vi gör är bl.a. genom att införa samfinansiering med andra investerare 

i form av riskkapital i nya och befintliga tillväxtföretag. Införa nya finansie-

ringsinstrument och ökade stöd för vad jag vill kalla ”kollektiva insatser”. 

Jag är övertygad om att ökade bidrag inte automatiskt leder till fler kon-

kurrenskraftiga företag, så den samhällsfinansiering som ställs företagen till 

förfogande ska alltid utformas så att fokus ligger på den satsning som görs 

och inte på bidragsmaximering. I korthet, mer fokus på konkreta investering-

ar/satsningar istället för på konsulter och utredningar. 

Det sättet som jag är övertygad om att näringspolitiken ska drivas på är 

genom samråd, diskussion, dialog och ömsesidigt engagemang. Konstruktiv 

dialog krävs där landskapet fortlöpande måste vara lyhörd för företagens 

önskemål och behov. Politiker, tjänstemän och näringsliv behöver träffas of-

tare, både informellt och formellt. Sedan när vi har ett företagsklimat som ser 

till företagens bästa, då kommer också arbetsplatserna. Politiker och besluts-

fattare bör även bli tydligare och bättre på att motivera de politiska beslut de 

tar. En hel del missförstånd uppstår för att olika aktörer inte känner till hela 

bakgrunden. 

Förvaltningen, tjänstemän och politiker måste inse att de är till för med-

borgarna och företagen. Välstånd skapas inte genom politiska ingrepp utan 
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genom att människor har möjlighet att bygga upp företag, ackumulera kapi-

tal, investera och arbeta. Det finns inte en enstaka åtgärd som kommer att 

skapa ett företagsklimat i världsklass på Åland. Det gäller för oss alla, rege-

ring, opposition, kommunpolitiker och myndigheter att hela tiden tänka på 

vem det är som skapar resurserna som vi fördelar. 

Men att ändra attityder tar tid, att skapa ett förtroende och ett välfunge-

rande företagsklimat görs inte på några månader utan det kommer kräva 

många små insatser inom många olika områden. Alltifrån en bättre skola, 

tryggt, säkert polisväsende, bra omsorg och sjukvård till en infrastruktur gäl-

lande vägar och bredband som är i världsklass. Dessutom är jag övertygad om 

att en av huvudingredienserna för ökad tillväxt är ökad inflyttning, både åter-

flyttning av åländska ungdomar men även nya ålänningar med olika bak-

grunder och kompetenser. Det är ett arbete som regeringen verkligen priori-

terar.  

Jag är övertygad om att den ömsesidiga dialogen som jag pratade om tidi-

gare inte bara kan ske ifrån politikernas håll, utan även företagen på Åland 

behöver anstränga sig lite extra för att vi tillsammans ska klara oss på bästa 

sätt ur den här ekonomiska svackan.  

Jag har alltid ansett att vi har haft ett osynligt skrivet kontrakt mellan före-

tagen och samhället på Åland. Det har gått ut på att även om butiker, verk-

städer och företagare egentligen inte har ekonomi att hålla öppet januari, feb-

ruari och mars så har man haft det ändå för att värna om de anställda. Det 

har också skapat ett behov där man hittar på nya saker att göra för de an-

ställda. Det kontraktet har varit och är oerhört betydelsefullt på Åland. Jag 

hoppas verkligen att alla företag anstränger sig så mycket det går för att inte 

permittera om det absolut inte är nödvändigt. Det här gäller givetvis inom 

den offentliga sektorn.  

Jag inser att det här inlägget blev lite långt, men nu tänkte jag komma till 

lite mer konkreta saker regeringen jobbar och jobbat med för att skapa de 

förutsättningar som företagen på Åland behöver. 

Vi vill främja kunskapsintensiva företag på Åland. Vi håller på formaliserar 

samarbete med Tekes så att åländska företag kan delta i stora forsknings- och 

utvecklingsprojekt både nationellt och internationellt. Vi samarbetar med 

Almi Invest kring uppbyggnad och genomförande av riskkapitalprogram med 

EU-finansiering 

- Vi har skickat samarbetsinviter till Vinnova, Exportrådet, Tillväxtverket och 

Företagarna i Sverige samt till bl.a. Finpro, VTT och Uppfinningsstiftelsen i 

Finland kring liknande typer av samarbete. 

Jag avser att inom kort tillsätta ett regelråd som ska få i uppdrag att samlar 

in synpunkter gällande regler inom all myndighetsutövning samt komma 

med konkreta förslag på förenklingar. Det kommer också att göras ett projekt 

kring detta inom de befintliga ramar vi har, jag återkommer till det inom 

kort.  

Byråkrati, onödiga regler och krånglig administration är ingredienser som 

tar död på idéer, kreativitet och innovationer. Där har vi politiker en stor 

uppgift. Min vision är att för varje ny pålaga vi lägger på vårt näringsliv bör vi 

ta bort andra. Vi måste våga se över gamla strukturer, invanda mönster och 

börja tänka i nya banor. 

Arbete med att kortar ner handläggningstiden fortsätter, samtidigt som vi 

kommer att förbättrar informationen till företagarna. 
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Jag har tillsatt ett tillväxtråd där människor från olika kompetensområden 

inom hållbarhet, miljö, industri, telekom, akademi, entreprenörskap, sjöfart 

och IT samarbetar för att identifiera Ålands tillväxtmöjligheter. Tillväxtrådet 

har kommit igång med sitt arbete och träffas igen nu på fredag. 

Personligen tror jag att politiker behöver ut i verkligheten så ofta som det 

bara är möjligt, därför har jag utfört mängder med företagsbesök. Ett exem-

pel vara företaget Scantube som funderar på en utbyggnad för att kunna pro-

ducera mera plastslang ut i världen. Bolaget ägs inte av ålänningar och när 

man såg att byggkostnaderna på Åland var betydligt mycket högre än exem-

pelvis i Sverige så var det avgörande att man fick ta del av den EU-

finansiering som landskapet kunde ställa upp med till 50 procent och 50 pro-

cent egna pengar. Så nu görs den investeringen på Åland istället. Den möjlig-

heten om upp bl.a. tack vare ett företagsbesök.   

Arbetsmarknadspolitiken är central för att grupper med låg representativi-

tet på arbetsmarknaden ska få sysselsättning. Just nu fokuserar vi på unga, 

särskilt unga män under 25 år. Vi har sett till att det finns praktikplatser, 

sysselsättningsstöd av och högskolepraktik men i har också satt i gång fler 

studieplatser och nya utbildningsmöjligheter, exempelvis Yrkesstarten.  

Vi finansierar, tillsammans med EU, inom ÅTC ett tillväxtprojekt som jag 

kallar lite smalare och vassare.  

Vi fokuserar på kommersialiseringsprocessen inom Cleantech. Projektet 

förväntas leda till en utveckling av det åländska innovationssystemet i syfte 

att främja och utveckla ny teknik till nya affärsidéer och därigenom en diver-

sifiering av det åländska näringslivet.  

Vi är också med och delfinansierar både Företagarna på Åland och Ålands 

Näringsliv i olika satsningar som de tror är viktiga för framtiden. Vi har ett 

projekt som heter Axport, som konkret går ut på att skapa Åland till en test-

marknad. 

Med Ålands Näringsliv gör vi ”Livskraftigt centrum” och  

”Ungt Entreprenörskap”. Vi uppmuntrar våra ungdomar redan ifrån 

grundskolan. Vi måste i ett tidigt skede uppmana, uppmuntra våra ungdomar 

att inte bara utbilda sig för att få ett jobb utan skaffa sig utbildning och kun-

skap för att bli företagare och entreprenörer.  

Jag kan fortsätta hur länge som helst, fru talman. Jag bara nämner några  

medinvesteringar som vi varit med och gjort 2012 och som skapar tillväxt 

och arbetsplatser: Via ERUF är vi med och delfinansierar smakbyn i Sund, 

curlinghallen i Eckerö, hotell Savoy i Mariehamn-högklassig uppgradering, 

mjölkgård i Föglö, handikappanpassat turismboende i Sandösund Vårdö, Fi-

fax Ab- förprojektering om en storskalig landbaserad fiskodling, förmodligen 

blir det 60 arbetsplatser om det blir förverkligat. Och många mindre delinve-

steringar i turistföretag.  

Vi har de senaste åren börjat tänka i lite nya banor, bl.a. projektet med Vi-

sit Åland, Skraknästet, med båtguiden som ifrågasattes några gånger. Men 

det är de facto en produkt som är på gång. Vi har den här fiskesjön som är på 

gång och vi har också på gång tredje pristagaren, ett svenskt bolag, vars idé 

verkar vara oerhört attraktiv och intressant för den åländska turistnäringen. 

Fru talman! Jag skulle kunna prata lika länge om satsningen på 1000 kor, 

med den satsningen har ni hört om så många gånger redan. Men det visar 

också att landskapsregeringen tror på att det finns arbetsplatser även i fram-

tiden på Åland. 
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Avslutningsvis, en av de största anledningar till fortsatt tillväxt och flera 

arbetsplatser på Åland heter ökad inflyttning, det är jag övertygad om, 28 355 

personer på Åland är för lite. Vi behöver åtminstone, så snabbt vi kan, 

komma, upp till 50 000 personer och med det kommer också arbetsplatser-

na. 

Jag hoppar över den sista till sidan, fru talman, jag inser att det här blev 

lite långt. Jag tackar återigen ltl Perämaa för att jag fick ta tillfället i akt och 

berätta lite vad näringsavdelningen och regeringen har gjort de senaste må-

naderna.  

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Då jag skrev frågan ansträngde jag mig synnerligen för att frågan 

skulle bli så kort och koncis som möjligt för att därigenom möjliggöra ett kort 

och koncist svar på frågan. Jag får här konstatera att jag gruvligen har miss-

lyckats i mina ambitioner. 

Det som näringsministern anförde var ett allmänpolitiskt, borgerligt anfö-

rande om hur ett samhälle ska utformas, om man tror på den ideologin. Det 

var mycket hänvisning till hur bra det är på Åland; vi har haft en stark inflytt-

ning och vi ska göra Åland ännu attraktivare för att skapa inflyttning. 

Men frågan var konkret och koncis. Jag ville veta vad man har gjort för att 

skapa den situationen. 

Vi står uppenbarligen nu inför en situation där våra företag går sämre, som 

ett resultat av finanskrisen, åtminstone flera av företagen. Man aviserar per-

mitteringar och man anser att man ska minska på antalet anställda. Det här 

måste förstås vägas emot de målsättningar som landskapsregeringen har satt. 

Det gör åtminstone vi som hör till oppositionen. 

Näringsministern behagade vara lite kritisk till hur jag hade ställt frågan. 

Man skulle inte få ställa frågan hur landskapet ska skapa arbetsplatser. Men 

de facto är det här klara avskrivningar från regeringsprogrammet och från 

tilläggsbudgeten. Det är väl rimligen näringsministern själv som har formule-

rat sig både i regeringsprogrammet och i tilläggsbudgeten. 

Jag håller med om mycket av den allmänborgerliga politiken som förs fram 

här nu. Men det överensstämmer inte i någon grad med det som står i rege-

ringsprogrammet och i tilläggsbudgeten. Jag måste förhålla mig till dem. Det 

har utlovats 2000 nya arbetsplatser. Det sägs att landskapet ska skapa flera 

företag. Om det inte ska göras, såsom näringsministern här säger, så då bör 

kanske regeringsprogrammet revideras. I nästa budget bör kanske landskaps-

regeringen föreslå andra skrivningar. 

Av det som nämndes som nämndes konkret kunde jag konstatera att man 

håller på att formalisera ett samarbete med Tekes. Man avser att tillsätta ett 

regelråd. Det här ger en bild av att man avser, att man tänker göra någonting, 

men det är ändå inte ett bra svar på frågan. Ett tillväxtråd har tillsatts. 

Jag ställer frågan så här; står inte näringsministern bakom det som sades i 

regeringsprogrammet och i tilläggsbudgeten? Alternativt bör näringsmi-

nistern försöka ge några konkreta svar på sådant som regeringen gör som 

motsvarar detta. 

Talmannen 

Tiden är ute! 



  

  157 

Minister Fredrik Karlström 

Fru talman! I regeringsprogrammet och tilläggsbudgeten står det att målsätt-

ningen är att det ska skapas nya företag och förhoppningsvis 2000 nya arbe-

ten inom de kommande tio åren. Det är målsättningen. För mig är det en låg 

målsättning, jag hoppas att det blir betydligt många fler arbeten. Om vi ska 

bli 50 000 personer inom en snar framtid på Åland så kommer 2000 arbets-

platser inte att räcka långt.  

Jag hävdar fortsättningsvis att det inte är landskapsregeringen som ska gå 

till patent- och registerbyrån och registrera in ett antal nya företag, försöka 

hitta på idéer och styra näringslivet. Det måste näringslivet själv göra. Vi kan 

skapa de här förutsättningarna så att näringslivet tror på att Åland är en 

framtidsmarknad och framtidssamhälle.  

Återigen kommer jag tillbaka till den viktiga punkten; inflyttning är oer-

hört centralt. Har man inflyttning till ett samhälle som Åland så har man per 

definition en positiv framåtanda. Jämför man med Gotland, Öland och Born-

holm så har de tappat folk vartenda år de senaste 40 åren, men till Åland flyt-

tar folk och det är positivt för mig. Om ltl Perämaa har bekymmer med att det 

står att målsättningen är att det ska skapas 2000 nya jobb inom tio år så får 

det stå för ltl Perämaa. Men det är en målsättning som jag och landskapsre-

geringen har.  

Jag tyckte att jag gav ganska många konkreta exempel på vad vi har gjort 

de senaste åtta månaderna, sedan 2012, för att sätta igång en ökad tillväxt 

inom olika branscher på Åland, alltifrån plastindustrin, turism, fiskodling och 

inom mycket annat.  

Om inte detta är svar nog så får vi väl ta den här diskussionen en gång till 

utanför.  

Jag håller med om att det finns mycket som vi kan göra ännu, men det 

finns också mycket som är gjort och som jag inte har sagt, t.ex. SFI, svenska 

för inflyttade. Det är oerhört viktigt att vi får en kompetent befolkning som 

hamnar på rätt arbetsplatser. Idag har vi människor med fantastiska kun-

skaper som bor på Åland men som har problem med svenskan och inte job-

bar med det som de är utbildade för.  

Det finns så mycket att göra och det finns fortsättningsvis stora utmaning-

ar. Landskapsregeringen funderar alla dagar på hur man kan göra an-

norlunda med tanke på permitteringshoten och den ekonomiska verklighet 

som vi på Åland lever i. Det här arbetet kommer att vara tufft framöver. Om 

vi fortsättningsvis vill ha den välfärd som vi alla vill ha på Åland så kommer 

det att krävas att vi allihop tillsammans hjälps åt, både regeringen, opposit-

ionen, kommunpolitikerna, myndigheterna och de vanliga ålänningarna och 

företagarna på Åland.  

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Om vi tar fasta på det som näringsminister sade, att inflyttning 

är det viktigaste för att skapa tillväxt i framtiden och skapa nya arbetsplatser 

så det håller vi med om. Det finns ett antal mekanismer som kan påverka det. 

Det finns det självklara att landskapet ska en god infrastruktur. Det ska fin-

nas vägar, snöplogning och färjor för att det ska vara attraktivt att flytta hit. 

Det finns andra mekanismer som påverkar inflyttningen, t.ex. jordförvärvs-

regler och näringsrätten. Man kan tänka sig skatteundantag för studerande 

som vill flytta tillbaka till Åland. 
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Min frågeställning gäller den konkreta delen och inte en vältalig beskriv-

ning av en allmänborgerlig drömvärld, men det är kanske fel att säga för jag 

håller med om den bilden till mångt och mycket. 

I en ansträngd situation när företagen måste säga upp människor och där 

lönsamhetsutvecklingen är betydligt sämre så måste man i något skede 

komma ifrån den mångordiga vältaligaheten, 20 minuters anförande om hur 

Åland kunde se ut i framtiden, och försöka prestera några konkreta åtgärder 

som motsvarar det som man har sagt i tilläggsbudgeten och i regeringspro-

grammet. Om landskapsregeringen inte kan komma till det här så då kommer 

alla så småningom att tycka att det här är ett misslyckande, oppositionen 

också. 

Minister Fredrik Karlström 

Det hör väl lite till spelets regler att oppositionen ska tycka att landskapsrege-

ringen misslyckas. Men jag ska nog i alla fall göra allt jag kan för att se till att 

det inte blir så. 

Jag har inte alls pratat om strukturfonderna för 2014-2020. Där har jag 

också har bjudit in oppositionen att vara delaktig, eftersom programperioden 

sträcker sig över nästa val. 70 miljoner euro ska fördelas under sju års tid, el-

ler 140 miljoner euro totalt med den samfinansiering som kommer från nä-

ringslivet. Där finns alla möjligheter att komma med idéer och konstruktiva 

förslag på hur man ska använda de pengarna framöver. 

Mycket ska göras ännu. Den här landskapsregeringen har ännu inte suttit 

ett fullt år. Det finns mycket kvar att göra.  

Jag beklagar lite om ltl Perämaa inte såg alla fördelar med de medfinansie-

ringar som vi har gjort under 2012 och vad de har medfört i både satsningar 

på smakbyn, mjölkgårdar, turismen och industrin. Det både bevarar och 

skapar nya arbetsplatser och det bara de senaste månaderna. Vi kommer att 

fortsätta det här jobbet. Om det är något som den här regeringen kommer att 

prioritera så är det sysselsättningen. Det är det absolut viktigaste för att 

Åland fortsättningsvis ska kunna ha en bra välfärd. Om fler och fler företag 

börjar permittera och flera blir utan jobb så blir det direkta kostnader för 

kommunerna. Det är oerhört viktigt med sysselsättning. Därmed inte sagt att 

alla företag kommer att kunna fortsätta med sina affärsmodeller på det sätt 

som man har gjort de senaste 20-50 åren. Tiderna förändras och företagen 

måste också ta sitt ansvar och förändras med tiden, så är det bara. 

Landskapsregeringen ska med begränsade resurser försöka använda resur-

serna på det absolut mest optimala sätt för att kunna vara med och hjälpa till 

i den omstrukturering som inte bara landskapsregeringen behöver göra utan 

även företagen på Åland. Verkligheten kommer oavsett vi vill eller inte. Det 

gäller att vi är konkurrenskraftiga på alla nivåer. Jag tror att Åland har förut-

sättningar, bättre många andra. Jag ser positivt på framtiden, även om jag ser 

att det kommer att bli många, långa nätter och hårt arbete för många perso-

ner på Åland.  

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 
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För kännedom 

9 Verksamhet vid Naturbruksskolan 

Ltl Brage Eklunds skriftliga fråga (SF 12/2011-2012) 

Svar meddelas senare. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 19.09.2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 29 ledamöter är närvarande. 

Meddelande 

En frågestund enligt bestämmelserna i 35 § arbetsordningen hålls vid ett särskilt ple-

num på fredag 21.09.2012 klockan 9.30. Landskapsregeringen har meddelat att föl-

jande ledamöter kommer att vara närvarande vid frågestunden: Lantrådet Camilla Gu-

nell, minister Gun-Mari Lindholm, minister Veronica Thörnroos, minister Carina Aal-

tonen och minister Fredrik Karlström. 

En lagtingsledamot som önskar ställa en fråga vid frågestunden ska anmäla sig till lag-

tingets kansli senast dagen före alltså senast i morgon torsdag 20.09.2012. Antecknas. 

Första behandling 

1 Utsläppshandel fas III 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 21/2011-2012) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 22/2011-2012) 
Landskapsregeringens kompletterande lagförslag (LF 22a/2011-2012) 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som in-

går i betänkandet. 

Diskussion. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Fru talman! Dagens lagförslag om ”Utsläppshandel Fas III” har sitt ursprung 

i Kyotoprotokollet från 1997 som enkelt uttryckt är en överenskommelse mel-

lan de flesta av världens länder för att minska de globala utsläppen av växt-

husgaser. EU-länderna fick till uppgift att tvinga ner utsläppen med åtta pro-

cent till 2012. Arbetet har inte varit förgäves. I juli i år slog EU-kommissionen 

fast att de 15 äldsta medlemsländerna lyckats med detta vilket såklart är goda 

nyheter. 
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Mot den bakgrunden infördes utsläppsrätter vilka tilldelats europeiska fö-

retag som ägnat sig åt till exempel energiutvinning, järnmetallbearbetning, 

gruvor och papper. De som inte släpper ut växthusgaser kan därefter sälja 

sina utsläppsrätter till företag som inte är lika duktiga. Detta är en riktig han-

del och riktiga pengar. Finans- och näringsutskottet har erfarit att även 

åländska företag genom att sälja sina utsläppsrätter gjort vinster som är vik-

tiga för resultatet. Men inför nästa period, fas III, blir det skillnader jämfört 

med hittills. I fortsättningen, under perioden 2013-2020, blir det inga gratis 

utsläppsrätter till anläggningar för elproduktion. Det är därför av vikt att de 

gamla, redan utgivna, utsläppsrätterna också får följa med till den nya peri-

oden. Enligt vad utskottet erfarit är så fallet. De gamla, icke utnyttjade, ut-

släppsrätterna följer med till den nya perioden. 

Hittills har de olika EU-länderna haft nationella register som hållit reda på 

dessa utsläppsrätter. Men från och med januari 2013 bildas ett nytt unionsre-

gister där de allra flesta EU-länder, bland dem Finland, ingår. Polen, Storbri-

tannien och Tyskland har valt att stanna utanför och ordna med egen ut-

släppshandel. För att även Åland ska hänga med på denna nya handel före-

slår landskapsregeringen att Åland som en blankettlag ska anta rikslagen om 

utsläppshandel så att den även gäller i landskapet. Gott så. Åland får ingen 

egen kvot när det gäller utsläppsrätter utan ingår i hela landets tilldelning. De 

åländska utsläppsrätterna utan ingår i hela landets tilldelning. De åländska 

utsläppsrätterna kontrolleras dessutom av Energimarknadsverket i Finland 

medan pengarna som uppstår efter handeln tillfaller Åland. Åland har alltså 

lagstiftningsbehörighet men inte förvaltningsbehörighet när det gäller ut-

släppsrättshandel. 

Förutom att utsläppsrätterna kontrolleras på EU-nivå blir det också några 

andra viktiga förändringar i själva handeln med rätterna. I fortsättningen, el-

ler åtminstone under den kommande sjuårsperioden, ska handeln ske genom 

auktionsförfarande på internet, vilket lagtinget diskuterade häromveckan. 

Som bekant kom landskapsregeringen även med ett kompletterande lag-

förslag till det första när det gäller utsläppshandel. Skälet till det var en preci-

sering till några fatalietider och övergångsbestämmelser vilka annars hade 

riskerat att ställa åländska företag utanför det nya systemet. Utskottet ser po-

sitivt på initiativet och välkomnar detta för lagtinget helt nya system. Det är 

aldrig fel att göra rätt. Ändå förtjänar det att understrykas att ett komplette-

rande lagförslag såklart ska vara ett undantag och ingen regel. 

Mot bakgrund av detta vill jag på finans- och näringsutskottets vägnar till-

styrka landskapsregeringens lagförslag om Utsläppshandel fas III jämte det 

kompletterande lagförslaget. Efter några mindre språkliga justeringar anser 

ett enigt utskott att lagförslagen kan antas oförändrade. Tack. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Det är väl att utskottet så här snabbt har behandlat det 

kompletterade lagförslaget.  Slutsatserna är riktiga.  

Dock anförde ordförande Pettersson att på det sätt som framgick i 

remissen så har nu lagtinget lagstiftningsbehörighet i dessa ärenden om 

utsläppshandel men icke förvaltningsbehörighet. Det är ett överras-

kande yttrande i ljuset av 23 § självstyrelselagen. Kan ordförande lite 

närmare precisera vad den här uppfattningen baserar sig på, att någon 

annan än självstyrelsemyndigheten ska ha förvaltningsbehörighet?  
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Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, fru talman! Som utskottet har erfarit är det Energimarknadsverket 

som hanterar hela den finländska tilldelningen när det gäller utsläpps-

rätter. Åland inte har någon egen egentlig påverkansmöjlighet, utan Fin-

land får en stor mängd utsläppsrätter som fördelas på olika företag. 

Detta administreras av Energimarknadsverket, vilket, såvitt utskottet er-

far, Åland har en överenskommelse med.  

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Fru talman! Ja, jag vill inte polemisera i frågan mera än att hålla med 

om att i förhållandet till EU förhåller det såsom ordförande anför. Men 

internrättsligt så vill jag nog fortfarande påstå att vi i förhållande till 

Finland har den förvaltningsbehörighet som följer av självstyrelselagen. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Så kan det säkert vara. Därför väcktes också frågan om att vi verkligen 

kan försäkra oss om att pengarna kommer till Åland i och med att det är 

något som är givet från EU och det har vi, så gott det går, försökt för-

säkra oss om. Vi är rimligt säkra på att så är fallet.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i de-

ras helhet.  

Föreläggs först det ursprungliga förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskaps-

lagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel för 

godkännande. Lagförslaget är godkänt.  

Föreläggs det kompletterande förslaget till landskapslag om ändring av 5 § landskapsla-

gen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandeländring 

av för godkännande.  Lagförslaget är godkänt.  

Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad. 

Enda behandling 

2 Kortrutt i skärgården 

Landskapsregeringens svar (S 2/2011-2012-s) 
Ltl Mats Perämaas m.fl. spörsmål (S 2/2011-2012) 

Först tillåts diskussion. Under diskussionen i ärendet kan det väckas förslag om en åt-

gärdsuppmaning till landskapsregeringen. Förslaget ska samtidigt skriftligen överläm-

nas 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 känne-

dom. 

Under diskussionen kan ärendet bordläggas första gången på begäran av två ledamöter 

och efter det en gång om lagtinget så beslutar. 

Diskussion.  

Lagtingsledamoten Mats Perämaa får först läsa upp klämmen. 
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Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Klämmen lyder: På vilken grund föreslår landskapsregeringen 

att ytterligare förstärka skärgårdstrafikens långa rutter när lagtinget uttryck-

ligen efterfrågat en successiv övergång till en kortruttstrafik som länkar 

samman skärgården och vad gör landskapsregeringen för att återupprätta 

den sviktande framtidstron i skärgården som förslaget skapat? 

Minister Veronica Thörnroos 

Fru talman! Bästa ledamöter och kära lyssnare, jag vill först på landskapsre-

geringens vägnar rikta ett stort tack för att landskapsregeringen har möjlighet 

här idag att informera om sina planer både i realtid och hur framtiden ser ut. 

Det är fint att den möjligheten finns. Det är ju inte heller någon begränsad 

taltid så jag har möjlighet att gå in riktigt noggrant och detaljerat inom vissa 

områden som jag vet att lagtinget önskar. 

Bästa ledamöter, det finns en övertro i vårt samhälle, det finns en övertro 

på att pengar löser alla problem, bara det finns tillräckligt mycket pengar så 

löser sig allt.  

Bästa lagting, om en majoritet här idag stod upp och sade ”landskapsrege-

ringen får här och nu 100 000 miljoner euro, landskapsregeringen får 

200 000 miljoner euro, bara ni omedelbart verkställer kortrutten i den 

åländska skärgården.” Kan jag då i egenskap av infrastrukturminister påbörja 

bygget den här månaden? Nej. Kan ja påbörja bygget det här året? Nej. Men 

kan jag påbörja bygget nästa år i september? Jaså, jag kan inte ens lova det, 

trots att jag har pengar. Men vad är då problemet? Varför händer det ingen-

ting i kortrutten om det inte är pengarna som styr?  

I en demokrati, som vi befinner oss i, finns det en process och ett system 

för hur ärenden ska hanteras. Vi har här i Ålands lagting varit eniga om att vi 

vill satsa på den åländska skärgården. Vi vill utveckla kortrutten. Därför lade 

den förra landskapsregeringen, där liberalerna ingick, en strategi för den 

åländska skärgårdens trafiksystem. Det processades i september 2011 och det 

fanns en stor enighet i det sittande lagtinget med representation från alla nu-

varande partier att det här ska vi gå vidare med.  

I det regeringsprogram som lades fram av lantrådet Camilla Gunell fanns 

en fortsättning på det arbetet. I regeringsprogrammet för samarbete, resultat 

och framtidstro finns skrivningar som ytterligare förstärker det som lagtinget 

redan har sagt vara vår gemensamma vilja. Det var ju valår 2011 så situation-

en var något prekär här i lagtinget då det ena sittande regeringspartiet hade 

för avsikt att fortsätta medan det andra partiet aktivt hade valt oppositions-

rollen. Men det oaktat fanns skrivningar i budgeten 2012 som lades fram av 

dåvarande finansministern där det klart och tydligt står att vi behöver mera 

analyser. Jag citerar ur budgetförslaget 2012; ”genomföra en djupare analys 

av de olika alternativen för skärgårdstrafiken och finansieringsformerna.” 

Arbetet går vidare och de ekonomiska klockorna klämtar med allt hårdare 

ljud. Vi i landskapsregeringen inser, tillsammans med stora delar av lag-

tinget, att nu krävs det andra åtgärder. Vi måste kavla upp ärmarna och börja 

arbeta lite mera. Men det oaktat, bästa ledamöter och lyssnare, i omställ-

ningsbudgeten presenterar ändå landskapsregeringen en fortsatt plan för 

kortrutten, helt enkelt därför att den här landskapsregeringen tror på skär-

gården. Den här landskapsregeringen vet att skärgården är en viktig del av 

Åland, en minst lika viktig del som landsbygden och staden är.  
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Man går vidare med arbetet och beställer statistikanalyser av trafikflöden 

helt i enlighet med budgeten 2012 och övriga dokument. Man fortsätter med 

ett ramavtal för projektledningstjänster. Man upphandlar detaljprojektering 

för betong och konstruktion vad gäller Åva-Jurmo. Bästa ledamöter, ni hör 

att det här arbetet rullar på. Det här är ett pågående arbete.  

Vad är det så som man inte är nöjd med? Man är uppenbarligen nu inte 

nöjd med att vi följer den demokratiska ordningen och analyserar på det vis 

som alla tidigare har varit överens om att vi ska göra.  

I spörsmålet väljer man i löptexten att lyfta fram en linje, den tvärgående 

linjen, den linje som ska sammanlänka den åländska skärgården, den norra 

skärgården med den södra. Har linjen fungerat som en sammanlänkande fak-

tor? Har linjen verkligen hållit ihop skärgården? Det beror precis på vem man 

frågar. Men om man inte frågar, bästa ledamöter, utan man tittar på statisti-

ken så visar det sig att flertalet, i det här fallet 85 procent, hellre väljer att åka 

långrutt från Långnäs till Kumlinge.  

Varför använder jag ordet långrutt? Ja, enda orsaken till att jag väljer ordet 

långrutt är ju de facto att det är den längsta vägen till Kumlinge. Om man 

jämför med Långnäs och Hummelvik till Kumlinge så skiljer det ganska 

många sjömil. Holmarna ligger där de ligger.  

Det är alltid ur betraktarens synvinkel som avgör hur man ser på någon-

ting. Från regeringens håll ser vi på saken från ett håll, från oppositionsbän-

ken ser man på ett annat sätt. Från skärgården har man en eller flera syner på 

skärgårdstrafiken och samma sak från fasta Åland. Men vad är det viktiga för 

landskapsregeringen? Vad är det allra viktigaste för en landskapsregering och 

vilka krav kan man ställa? Ja, ledamöter, man kan ställa det kravet att land-

skapsregeringen inte trasslar in sig i bypolitik, utan försöker ta ett helhets-

grepp över hela Åland. Det är vår skyldighet gentemot parlamentet, men det 

är också vår skyldighet gentemot våra väljare. Vi har ett ansvar för hela 

Åland. 

I omställningsbudgeten, när vi insåg att det ekonomiska läget var skarpt, 

försökte vi tänka hur vi kan skapa trygghet i skärgården. Är det någonting 

som vi kan göra trots att vi har mindre pengar att tillgå? Vi förde ett resone-

mang inom landskapsregeringen och tillsammans med berörda. Det som ofta 

har förts fram, även tidigare, är att man vill ha långsiktighet i turlistorna. 

Man vill ha turlistor som sträcker sig över flera är än ett år. Man vill kunna 

planera på längre sikt. Vi skrev i vår omställningsbudget att vi är beredda att 

gå med på det här. Vi garanterar er en trafik för fyra år. Det tycker jag var 

ganska modigt och djärvt av den här landskapsregeringen att göra.  

Men, då kan man fråga sig vilken trafik den här landskapsregeringen ska 

bedriva? Ska man nu fortsätta med den trafik man har eller hur har ni riktigt 

tänkt? Vi gjorde en analys men inte på detaljnivå. Om man tar turlistan för 

samtliga turer för 2012, man flyttar över den turlistan till 2013 och man räk-

nar med bränslepåslag och löneökningar etc. så får vi i så fall en budget som 

landar på 19,9 miljoner! 19,9 miljoner är 4 miljoner mera än vad vi har att 

tillgå för de frigående fartygen. I ett sådant läge kan man självklart förbise 

ekonomin och så går man tillbaka till lagtinget och säger att tyvärr kommer vi 

nu att överskrida budgeten med 4 miljoner. Det är ju fullständigt omöjligt. I 

det ekonomiska läget som vi befinner oss nu finns det ingen som med berått 

mod går in i ett system, om det sedan är utbildning, trafik, hälso- och sjuk-

vård eller något annat, där man inte har vinnlagt sig om att hålla budgeten. 



  

166 

Eftersom vi visste att det var ett omöjligt uppdrag så valde vi att tänka om, 

vi valde att tänka nytt och vi valde att tänka utanför boxen. Vi vet att det sy-

stem för turlistor som vi har presenterat inte fullt ut har mötts av beröm. Jag 

vill också säga att det har en mötts av beröm. Visst, det är många som har 

hört av sig och säger att det är bra att vi har sett till hela Åland. Vad bra att vi 

har sett till att man både kan resa i österled och västerled. Var bra att vi har 

försökt vinnlägga oss om hela den åländska skärgården. Men det är ju sällan 

som de figurerar på insändarsidor eller i mässaspalterna, men det är ju upp 

till var och en hur man väljer att profilera sig.   

Bästa ledamöter, den här landskapsregeringen ser skärgårdstrafiken som 

ett medel. Skärgårdstrafiken är ett medel för att skapa möjligheter för skär-

gården att leva och utvecklas som region. Trafiken i sig är inte ett mål. Däre-

mot är kortrutten, som på sikt kommer att ge bättre förutsättningar för skär-

gården, ett absolut måste. Det är ett absolut måste! Det finns ingenting att 

pruta på där. I den här landskapsregeringen vill vi se till att skärgården ges 

möjligheter att överleva, att skärgården ges möjligheter att utvecklas, att 

skärgården kommer närmare fasta Åland och att alla ålänningar kan känna 

att det här är också min skärgård, det är också min trafik. Det är mot det må-

let som vi arbetar. 

 Vi arbetar för nytt tonnage, vi arbetar för kortare sjöpass och vi arbetar för 

lägre driftskostnader med ett stort miljö- och ekonomitänk i botten. 

Avslutningsvis, det nya trafikupplägget som landskapsregeringen har 

skapat är ett sätt på vilket landskapsregeringen kan minska kostnaderna i tra-

fiken enligt det kortsiktiga mål som det rådande ekonomiska läget har skapat. 

Men, bästa ledamöter, det här trafikupplägget påverkar på intet sätt det fort-

satta kortruttsarbetet. Var sak har sin tid. Det är viktigt för oss att se till att de 

här tiderna möts och att de löper parallellt. Tack.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Tack, fru talman! Landskapsregeringen inleder sitt svar så här: ”Land-

skapsregeringen anser att en välfungerande skärgårdstrafik, som sva-

rar både mot medborgarnas och mot näringslivets behov är en förut-

sättning för en livskraftig skärgård”. Det är väldigt bra formulerat och 

det är viktigt. Men det är också viktigt att det här gäller kommuner som 

Kumlinge och Föglö, att det gäller hela skärgården. 

Jag anser också att det är viktigt att man kan knyta ihop skärgården. 

Där har vi synbarligen olika åsikter om man gör det eller inte genom den 

tvärgående linjen. Jag tycker att man gör det, det skapar förutsättningar 

för det och det är också viktigt. 

Ministern inledde sitt anförande med att prata om pengar, även om 

man hade hur mycket pengar som helst så händer det ingenting och hon 

frågade varför det är så. De svar ministern gav delar jag inte. Jag anser 

att det beror på att man inte tar några politiska konkreta beslut när det 

gäller förverkligandet av kortruttstrafiken. Nu presenteras i det här sva-

ret igen utredningar på utredningar. Man måste ta konkreta beslut om 

förverkligandet. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag delar ltl Erikssons engagemang och stöd för skär-

gårdstrafiken. Det var inte meningen att på något vis förringa betydelsen 
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av att sammanlänka den södra och den norra skärgården. Men det är de 

facto på det viset att om vi tittar på sifferexercisen idag, på statistiken, så 

är nyttjandegraden väldigt låg vad gäller den sammanlänkade delen. 

Den största delen använder trafiken från Långnäs till Kumlinge och inte 

för att sammanlänka skärgården. 

Vad gäller olika delprojekt och konkretiseringsgraden så finns det fem 

delprojekt framtagna i budgeten och som vidare processas i omställ-

ningsbudgeten och det arbetet går vidare hela tiden. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är väldigt viktigt att man ta fram statistik och att man ser hur nytt-

jandegraden är. Men när det gäller nyttjandegraden på rutten Galtby- 

Kökar, som ska få en egen färja, så undrar jag om man verkligen har tit-

tat på nyttjandegraden på samma sätt som man har tittat på nyttjande-

graden när det gäller den tvärgående linjen? 

Ministern var också ansvarig när kortruttsmeddelandet lades fram 

den 23 maj i fjol. Där sade jag att det är som smörgåsbord utan desto 

mera prioriteringar. De utredningar som man nu säger att man ska sätta 

igång borde man ju haft på gång då. Den dåvarande oppositionen efter-

lyste kortruttsmeddelandet i två år. Sedan i absolut sista minuten i 

mandatperioden så kom meddelandet utan desto mera prioriteringar. 

Därför anser jag att det har varit väldigt mycket utspel. De konkreta be-

sluten när det gäller förverkligandet saknas, t.ex. av ett färjfäste på östra 

Föglö. Det är där som man måste komma vidare. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! De av ltl Anders Erikssons efterfrågade utredningarna ska inte 

sättas igång. Det arbetet fortgår ju, det är påbörjat och fortgår. Inom 

mars kommer de statistiska analyserna beträffande trafikflödet. Det 

kommer att ge ytterligare vägledning, speciellt för tonnagegruppen som 

är tillsatt och arbetar och i början på året ska den gruppen kunna pre-

sentera tonnaget. Det är väsentligt att man har fakta, speciellt när man 

hanterar andras pengar. Man kan inte bara tycka till att man vill ha si el-

ler så. Det bör finnas fakta som ligger till grund för det, åtminstone till 

den delen tycker jag att vi kan vara eniga. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Minister Thörnroos inledde med att kortruttsarbetet är en process. Det 

är klart att kortruttsarbetet är en process, men det är ju ingen ny pro-

cess. Kortruttsarbetet har ju de facto pågått både 30 och 50 år i den 

åländska skärgården. Vi har vi bankar och vi har korta rutter. Det är ju 

en ständigt pågående process. Man menade att fast man hade pengar 

just idag så förhindrar detta det fortsatta konkreta arbetet med att för-

verkliga kortrutten och det får inte jag ihop. Man har ju faktiskt arbetat 

med det här i tiotals år. 

Spadar måste i marken och cement blandas för att vi ska få ett 

kortruttssystem till stånd och det är det som vi väntar på. Vilka åtgärder 
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anser landskapsregeringen att vi behöver för att vi ska få kortrutten att 

fungera? Var ska man börja? Vart vill man? 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Ltl Axel Jonsson säger; ”spadar i marken och cement som 

ska blandas”. Det är en pragmatisk lösning. Det är den lösningsmodellen 

som landskapsregeringen har använt sig av tidigare. Med facit i hand 

idag så vet vi att om vi skulle ha analyserat läget lite noggrannare än vad 

vi hittills har gjort så kanske vi hade haft en ännu bättre skärgårdstrafik 

idag än vad vi har för tillfället.  

Jag förstår inte riktigt resonemanget med dessa spadar och grävma-

skiner som omedelbart ska börja gräva. Ska vi inte veta hur djupt vi ska 

gräva, var vi ska gräva, ska vi inte ha tillstånd av markägarna och ska vi 

inte ha tillstånd av andra myndigheter? Jag försöker förklara att den 

processen tar tid. Sedan kan man gilla det eller inte gilla det, men det tar 

tid. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Självklart finns det formaliteter som ska på plats och det som hör demo-

kratin till, det är vi i Ålands Framtid helt överens om. Men man måste ju 

börja, som ministern själv säger, och se var vi ska placera cement, kross-

grus och var ska vi bygga nya hamnar. Det är ju detta som vi saknar. 

Varför ser vi inte t.ex. något färjfäste på östra Föglö, varför har man inte 

börja diskutera med markägare? Man måste göra någonting för att kort-

ruttsarbete ska gå framåt. Vi kan inte fortsätta att vänta i tiotals år före 

vi får se någonting förverkligat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag kan garantera ltl Axel Jonsson att han inte kommer att be-

höva vänta i tio år innan han ser resultat. Den första aktiva delen nu i 

kortruttssystemet är linjen Åva-Jurmo, där det blir ett kortruttspass 

som kommer att vara färdigt inom några år. Det har vi kommit ganska 

långt med.   

I de andra fem projekten, som är framtagna, pågår fortsättningsvis 

analysarbete. I vissa fall har man kommit längre, i andra fall har man 

kommit lite kortare. Sedan är det finansieringsbiten kvar och sedan är 

det bara gå till det reella beslutet att man börjar här och nu. Men att 

plocka ut ett projekt som östra Föglö visade sig inte riktigt lyckat med 

Föglötunneln, att bara ha ett projekt. Har vi någon tunnel idag? Har vi 

något kortare pass? Nej, det har vi inte, därför att förundersökningen 

inte gjordes på ett sådant sätt som följde lag och ordning.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Jag blev lite fundersam när infrastrukturministern 

började sitt anförande med att hela budgetens ansvar sköts på finans-

ministern. Så är det ju visserligen. Har inte också fackministrarna något 

finger med i spelet när budgeten görs? Jag blev lite fundersam när man 

ser här i svaret vad det står skrivet om en väl fungerande skärgårdstra-

fik:” Landskapsregeringen anser att en välfungerande skärgårdstra-
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fik, som svarar både mot medborgarnas och mot näringslivets behov 

är en förutsättning för en livskraftig skärgård.”. Visst är det så. Anser 

infrastrukturministern att förslaget på turlistor som skickades ut fak-

tiskt uppfyller det? Sedan läser man i regeringsprogrammet att fiskför-

ädlingen är en viktig sektor skärgården. Uppfylls de kraven?  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! I min redogörelse över den historiska beskrivningen för-

sökte jag klargöra att det finns en samsyn i lagtinget, både mellan den 

tidigare landskapsregeringen och mellan den nuvarande, om att förarbe-

tena vad gäller analys, statistik och finansiering är väldigt viktiga. Det 

var snarare för att visa att det här verkligen är följd i färg som jag valde 

att lyfta fram det. 

Sedan vad gäller förslaget på turlistor som har skickats ut på remiss, 

och som jag inte kommer att kommentera här i detalj eftersom vi är i en 

pågående process, så visst var jag och landskapsregeringen medvetna 

om att det kommer att bli bekymmer. Självklart blir det bekymmer om 

man ska kapa bort flera miljoner i en redan ansträngd budget. Det kan 

inte heller ha varit någon överraskning för ltl Torsten Sundblom. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag har hört ministern tidigare säga på det här sättet, hon sade 

det igen nu här i sitt anförande; ”den här landskapsregeringen vågar 

tänka nytt, den här landskapsregeringen vågar tänka utanför boxen”. 

Jag skulle vilja få en konkret förklaring, på vilket sätt tänker landskaps-

regeringen nu faktiskt nytt och utanför boxen? Jag vill ha konkret ex-

emplifiering. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Som jag nämnde här i mitt anförande så om vi skulle ha vidbli-

vit det tidigare trafikupplägget med exakt samma fartyg på samma rut-

ter och med samma system hade vi övertrasserat den av oss tillgivna 

budgeten med 4 miljoner euro.  

Genom att tänka nytt, ta ett helikopterperspektiv över skärgården och 

se till att det finns trafik både österut och västerut från alla holmar så 

tycker jag att vi har tänkt utanför boxen. Det är den ekonomiska reali-

teten som har tvingat fram det. Ingenting ont som inte har något gott 

med sig. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Så nytänkandet består av att landskapsregeringen satsar på 

långrutt, att man gör inbesparingar på vissa linjer, men upprätthåller till 

stora delar kostnader på vissa linjer. Är detta ett helikopterperspektiv? 

Består nytänkandet av att man har dubbla långarutter? 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag förstår om vtm Viveka Eriksson är lite fundersam över det 

upplägg som vi har haft. Det är helt naturligt eftersom vtm Eriksson inte 

har haft möjlighet det här året att vara med i den operativa processen 
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och följa den fullt ut angående hur man har tänkt och resonerat. Jag för-

står om det finns en viss frustration här. Det är ganska svårt på så här 

pass kort tid att i detalj gå in på det.  

Jag hoppas att jag ska ha möjlighet att få återkomma och förklara i 

detalj varför den här landskapsregeringen har tagit ett nytt kreativt sätt 

att se på skärgårdstrafiken. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Infrastrukturministern riktade sig antagligen till op-

positionen. Ministern ställde frågan; hur har ni riktigt tänkt? Det är väl 

antagligen riktat till oppositionen. Men jag måste rikta en motfråga i 

samma frågeställning. I samband med den här cementerade långrutts-

förslaget skapar man en oro bland företagare och skärgårdsbor. Är inte 

sådana här förslag förankrade bland företag, kommuninvånare och 

kommuner? Man skapar en osämja redan i samband med att man lägger 

fram förslaget. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Nej, frågan var inte ställd till oppositionen, hur opposit-

ionen har tänkt. Frågan var snarare tänkt som ett reflektoriskt inslag i 

mitt anförande. Det var definitivt inte riktat som en direkt fråga till op-

positionen.  

I arbetet med turlistan hade vi tre verktyg att använda som vi hade 

slipat upp lite under tiden. Det ena var möjligheten att sätta in pauser i 

arbetet, det andra var en arbetstidslagstiftning och det tredje var de 

ekonomiska ramarna. Det var i princip de verktyg vi hade för att försöka 

skapa ett fungerande trafiksystem för hela den åländska skärgården.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Problemet med skärgårdstrafiken är ju inget nytt pro-

blem, inte dess kostnader och inte de framtida kostnaderna heller. Man 

kan spå att kostnaderna blir ganska stora. Det är ganska förvånande att 

man har så lite förankrat bland skärgårdsbor och företag. Även alla ana-

lyser angående hur många som reser per tur och allt detta som ska göras 

nu för att man ska kunna påbörja kortruttsarbete, förs det inte en daglig 

statistik på hur många som reser på alla färjor så att man har någon 

sorts grund för allting före? Och inte att man ska börja nu när man har 

vetat att problemet har funnits under så lång tid. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Ltl Brage väljer nu att prata om kortrutt, turlistor och 

olika tidsepoker i samma replik. Den rätten har man ju naturligtvis. Jag 

måste fundera på vilken fråga jag ska svara på.  

Vad gäller statistiken så är det här väl egentligen första året som man 

har en noggrannare genomgång av statistiken. Man har också tagit fram 

antal lastmeter och där man kan bedöma var det finns möjlighet att 

skapa utrymme för mera lastkapacitet och var det inte finns. Sedan har 

vi ett bekymmer att vi de facto inte vet hur det faktiska bokningsläget 

har sett ut vid varje given tidpunkt, för ett sådant bokningssystem har vi 
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inte. Jag vet inte om det här på något vis hjälpte. Men visst pågår det en 

dialog. I första hand har vi valt att föra den dialogen med kommunerna 

som i sina svar även fått samla upp företagarnas synpunkter. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Vi tycker att svaret var dåligt. Spörsmålssvaret, både det skrift-

liga och det muntliga, fyller inte de krav som man kan ställa här i lagtinget på 

att en minister ska kunna prestera. 

Det skriftliga svaret kombinerat med retoriken är mer eller mindre ett 

”klippa och klistra resultat” ur tidigare lagtingsdokument; regeringspro-

grammet, tilläggsbudgeten, omställningsbudgeten och kortruttsmeddelandet. 

Framförallt fick vi inget svar av landskapsregeringen på hur framtidstron i 

skärgården ska återupprättas, vilket var en väsentlig del av den frågeställning 

som en samlad opposition här har ställt.  

Det är uppemot hundra anställda i skärgårdsregionen som, åtminstone 

med det ursprungliga förslaget, riskerar sin försörjning. De fick inget som 

helst svar av landskapsregeringen om huruvida de kan förvänta sig att deras 

försörjning är tryggad framöver eller inte. Svaret, både det skriftligt och det 

muntliga är väldigt mycket en ordlek. Infrastrukturministern hänger sig 

gärna åt ordlekar.  

En sak har varit den många gånger upprepade frågeställningen om paral-

lell trafik. En linje vill infrastrukturminister gärna ha bort, den linjen är en 

parallell linje till annan trafik och är därmed skadlig och kan tas bort. Men vi 

har ju väldigt mycket parallell trafik i skärgården, speciellt när vi har två rut-

ter. Framförallt är det förslag till långrutt, som landskapsregeringen ur-

sprungligen gav i slutet på juni, definitionsmässigt en parallell trafik i enlig-

het med det svenska språket. Definitionen på något som är parallellt är att det 

aldrig avviker i vinklar från varandra överhuvudtaget. Parallell trafik är två 

linjer som går längs med varandra exakt eller till och med mot varandra. 

Varför sysslar vi med ordlekar i stället för att prata om verkliga behov? Det 

är infrastrukturministern som har valt att föra den politiska debatten på det 

sättet. Fullständigt gagnlöst!  

Man hänvisar till ett beslut som lagtinget har tagit, därför kunde man 

komma med det här förslaget. Man hänvisar till statistiska realiteter, att de 

färjor som har lägst beläggning kan tas bort.  

Om man läser landskapsregeringens berättelse 2011 så kan man konstatera 

att den norra linjen minskar i beläggning med fyra procent. Där föreslår man 

att man ska lägga in ytterligare en färja, med de skäl som har angetts. På 

Föglölinjen ska man göra ganska stora nedskärningar. Beläggningen på Skar-

ven har ökat dramatiskt, mycket i varje fall, och där ska man skära ner. Den 

tvärgående linjen har behållit beläggningen, de tunga fordonen har till och 

med ökat och den linjen kan man ta bort helt och hållet. Det är svårt att se att 

handling överensstämmer med ordlekarna som infrastrukturminister för 

fram. 

Det är tyvärr så att förtroendet för infrastrukturministerns sätt att hantera 

de här sakerna, speciellt i frågan om kortrutt, är allvarligt rubbat. Så är det, 

jag återkommer till detta i slutet av mitt anförande. 
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Ska man driva saken så måste man visa ett engagemang. Infrastrukturmi-

nister säger att hon har engagemanget, men man kan fråga sig om det är på 

det viset? Hur ofta har vi sett att infrastrukturministern har stått upp och 

verkligen drivit på kortruttsprojektet? Nu tänker jag inte på den allmänna re-

toriken, för det uppstår situationer då infrastrukturministern behöver ta de 

orden i sin mun, precis så som idag.  

Under tre år av ministerskap har inte ett enda nytt kortruttsprojekt kom-

mit igång på allvar. Åva-Jurmo projektet är ett resultat av tidigare trafikmi-

nister Runar Karlssons engagemang, vill jag hävda. Besluten om att förverk-

liga det projektet togs i praktiken då, sedan har ytterligare finansiering av det 

projektet skötts efter det. Om jag har fel så får i så fall någon rätta mig, men 

det är i varje fall min bild av det hela.  

Däremot driver nu infrastrukturministern frågan om nya fartyg. Helt över-

raskande, helt plötsligt när alla andra efterhör kortruttsprojekt för att få ned 

kostnaderna så börjar man utreda nya fartyg. Vad kostar två nya fartyg som 

rimligen ska vara ungefär i Skarvens storlek? Ja, förmodligen, 15-20 miljoner 

per styck. Man börjar utreda 30-40 miljoner i nya fartygskostnader med de 

resurser som man har på trafikavdelningen i form av tjänstemän, konsulter 

och annat folk. Det är duktiga människor allihop men det uppdraget har de 

fått politiskt. Hur mycket kan man spara på två nya fartyg? Då ska vi komma 

ihåg att det är de två nyaste fartygen som man ska ersätta; Skarven och Vigg-

en. Möjligen kan man spara in en person per fartyg, jag säger möjligen det är 

inte säkert. Det är vackert så. Det blir en inbesparing på några tjänster i för-

hållande till en satsning på 30-40 miljoner euro. Skarven ska då uppenbarlig-

en säljas eller möjligen inte, det ter sig osäkert. Säljer man Skarven så gör 

man säkerligen en ganska stor förlust på den affären.  

Jag vill kalla Skarvenfrågan för ett centerhaveri. Den förra trafikministern 

beställde fartyget med bistånd av dåvarande lantrådet Roger Nordlund, nuva-

rande vicelantråd och finansminister. Det var ett löfte till Föglöborna, det 

verkställes då. Vi har nu ett fartyg som i något skede fick en överbyggnad som 

kanske ansågs onödig, vissa ansåg att den var bra. Men nu helt plötsligt dö-

mer landskapsregeringen själv ut sitt eget fartyg. Man kritiserar sitt eget far-

tyg så att värdet av fartyget förmodligen därigenom också sjunker.  

Fokusera på någonting annat, fokusera på kortrutt på riktigt. Bestäm er för 

nya fartyg den dagen då man vet var rutterna ska gå. Det är ju först då som 

man kan göra en riktig bedömning av vilken kapacitet som behövs på respek-

tive linje. 

Jag kritiserar här ur talarstolen infrastrukturministerns engagemang. Men 

engagemang finns på annat håll. Det kan ju hända att det som sker inom ra-

men för sociala medier är något som inte ska ha en direkt inverkan på det po-

litiska beslutsfattandet. Men det ger i varje fall en bild av den drivkraft som 

ändå finns hos skärgårdsbor i den här frågan och även hos fasta ålänningar. 

Jag roade mig häromkvällen med att titta tillbaka på den grupp som handlar 

om skärgårdstrafik och kortrutt på Facebook. Jag tog mig tid att titta tillbaka 

på engagemanget och räknade hur många inlägg och kommentarer som har 

gjorts i den här frågan. Jag kom till den häpnadsväckande siffran att det har 

gjorts 3 640 skriftliga inlägg av många olika människor. Man har uttryckt sin 

åsikt på olika sätt, precis som det ska vara. En del människor är för kortrutt, 

någon människa är emot, men de allra flesta har ansett att det är den vägen vi 

ska gå. Det finns statistik samlat där. Det finns olika förslag på hur man kan 
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spara pengar och var man borde investera. Det är ett oerhört stort engage-

mang. Jag hoppas att det engagemanget kan kanalisera sig ända in i land-

skapsregeringens plenisal. 

Jag vågar sammanfatta den diskussion som pågår på Facebook. De allra 

flesta, inte alla, talar för att vi ska sluta med två huvudlinjer genom skärgår-

den och gå in för en huvudlinje med matartrafik i enlighet med behov från 

huvudlinjen. Det är det sammanfattande resultatet av den diskussion som 

pågår på Facebook.  

Vi liberaler tror också att det är endast då som man kan komma ner till 

verklig kortrutt. Det är endast då som man kan komma ner i kostnader på 

allvar, om man kan enas om en enda rutt i stället för två, med matartrafik till 

en huvudlinje. 

Nu är det dags att vi kommer ifrån retoriken. Det är dags att vi verkligen 

vågar göra investeringar. Det är dags att vi visar ett engagemang för att åter-

upprätta förtroendet i skärgården. Det finns många olika finansieringsmöj-

ligheter. Vi kan söka om extraanslag för att göra de här investeringarna. En 

sådan diskussion pågår här i lagtinget. Framförallt är det ekonomiskt fördel-

aktigt att investera bort höga driftskostnader. 

Det är bråttom nu. Landskapsregeringen bör för lagtinget, i brådskande 

takt, kunna presentera i vilken takt man kan komma i gång och i vilken ord-

ning man ska genomföra de här projekten så att man genomför de projekt 

som betalar sig fortast så att man får en kort återbetalningstid. Det kravet 

ställer vi på landskapsregeringen att man ska kunna presentera. 

Infrastrukturministern nämner att om ingenting görs så skulle kostnads-

ramen överskridas med 4 miljoner euro. Det kan hända, så sade infrastruk-

turministern.  

Jag menar att det finns anledning för lagtinget och finansutskottet att se-

nare i höst under budgettider titta noggrannare på kostnadsutvecklingen i 

skärgårdstrafiken. Är det faktiskt så att det bara är bränslet som har stigit? 

Eller har kostnaderna stigit på grund av fler tjänstemän, konsulter, jurister 

och annat också? Det hävdas väldigt starkt från landskapsregeringens sida att 

det är bränslepriset som har lett till kostnadsökningen och därför måste man 

skära. Det är viktigt att lagtinget kan få en bild av verkligheten. 

Jag har vid något tillfälle tidigare nämnt att någon lokalfärjas kostnader 

faktiskt har stigit från är 2009 med 70 procent ungefär. Den ena färjan är 

faktiskt den som angör infrastrukturministerns hembygd mellan Lappo, As-

terholma och Torsholma. Samtidigt kunde vi läsa i landskapsregerings berät-

telse att antalet passagerare under 2011 har minskat med 23 procent på den 

linjen, om jag minns rätt.  

Till slut, fru talman, liberalerna hoppas att alla partier ska ta sin möjlighet 

att uttrycka sina åsikter om skärgårdstrafiken under denna debatt. Det är 

därför som vi har väckt den här frågan. Vi har den uppfattningen att de flesta 

partier på allvar har pratat om kortrutt tidigare. Vi hoppas att den åsikten 

kvarstår hos partierna och vi hoppas att den kan föras fram här idag. Det är 

vårt mål, vi vill veta om det nya lagtinget står bakom det tidigare lagtingets 

ställningstagande om kortrutt. Den frågan har aldrig riktigt prövats i det nya 

lagtinget. Vi ser med intresse emot att få höra vad partierna säger i den här 

frågan. 

Avslutningsvis, fru talman, landskapsregeringen har ännu inte gett sitt 

slutliga turlistsförslag för år 2013 och kanske för flera år, vilket utlovades re-



  

174 

dan för någon vecka sedan och vi har inte sett det ännu idag. Det förslag som 

ges av landskapsregeringen kommer slutligen att avgöra vilket ställningsta-

gande vi tar i slutändan av den här debatten. Det kommer att avgöra i vilken 

form vi lämnar ett åtgärdsförslag för lagtinget att rösta om. I avvaktan på att 

landskapregeringen slutför det arbetet så föreslår vi att detta ärende bord-

läggs till den 7 november. Tack, fru talman.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Tack ltl Mats Perämaa för ditt inlägg. Det är nästan omöj-

ligt att låta bli att notera att den frustration som ledamoten känner över 

att själv inte vara med i det operativa arbetet i landskapsregeringen 

sipprar väldigt väl igenom. 

Vad gäller de nya fartygen, som vi har resonerat kring, så är det ett 

absolut behov att nu utreda dem. Det finns också befäst i landskapets 

budget, och godkänt, att man från lagtingets sida tycker att det är en bra 

idé. Jag vill gärna fortsätta det arbetet. 

Jag noterade också att ledamoten väljer att inte alls kommentera det 

faktum att den faktiska långrutten i skärgården, i det här fallet till Kum-

linge, är mellan Långnäs och Kumlinge, inte mellan norra Kumlinge och 

Hummelvik.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Som replik på det första påståendet om att jag har en vilja 

att vara med i det operativa så självklart är det så. Det är väl ganska na-

turligt att partier i den här salen gärna skulle ha säte i landskapsrege-

ringen för att därigenom kunna bedriva den politik som man anammar 

och tror på. Det är väl knappast något konstigt med det. Den viljan har 

jag och säkerligen de allra flesta andra. 

Nu är vi tillbaka i ord retoriken om vad som är kortrutt och vad som 

är långrutt. Faktum är att det raka spåret mellan Hummelvik och Tors-

holma är ett färjpass på två timmar och 20 minuter. Det är en ordentlig 

långrutt och det föreslår man att ska göras till en dubbel långrutt. Tvär-

gående tryggar fiskindustrins transportbehov, vilket det andra förslaget 

inte gör på samma sätt. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag noterade också att ledamoten i sitt huvudanförande 

valde att sätta fokus på huruvida jag var engagerad eller inte engagerad i 

skärgårdsfrågor. Jag tyckte att det var intressant att han valde att lyfta 

upp just detta.  

Vad gäller förslagen om hur vi å ena sidan ska hantera den ekono-

miska situationen som vi sitter i nu och det arbetet, och å andra sidan 

kortrutten så hoppas att jag ska få möjlighet att ta del av lite förslag från 

liberalernas sida om hur man har tänkt sig de närmaste fyra åren. Vilka 

goda förslag finns det från liberalernas sida? Jag lyssnar gärna.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Förtroendet är rubbat för infrastrukturministerns engage-

mang i kortruttsfrågan, vilket jag har sagt tidigare i en debatt. Jag har 

aldrig ifrågasatt infrastrukturministerns energi som person att jobba 

med andra frågor. Just i den här frågan finns det något som gör att 
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bränslet inte räcker till. Engagemanget ger inte resultat i verkliga förslag 

och förändringar i kortruttsprojektet. Kortruttsbeställningen blev en 

dubbel långrutt. Det måste man bara konstatera.  

Vad gäller siffror och nedskärningar så lade liberalerna i samband 

med tilläggsbudgeten ett konkret förslag på att man nu verkligen skulle 

komma igång med ett färjfäste på östra Föglö. Vi hade kalkyler på inbe-

sparingarna. Det är konkret om någonting. För varje dag som man skju-

ter på det här så förlorar vi tusentals euro. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! I sitt anförande sade ltl Perämaa, vilket man nog med 

fog kanske kan hålla med om, att om vi bara hade en huvudlinje och res-

ten var matartrafik så då skulle det bli billigt och bra. Mellan vilka 

kommuner och kobbar skulle den här linjen gå? Kan vi få det konkreti-

serat så är det mycket bra. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det geografiskt nästan självklara blir att Brändö, Kumlinge 

och Föglö i varje fall skulle beröras direkt av huvudlinjen. Jag menar att 

Kökartrafiken också måste vara en del av en huvudlinje eftersom man 

inte bara kan hänvisa Kökar till någon form av matartrafik. Jag menar 

att Sottunga också skulle vara en del av huvudlinjen genom att färjan 

skulle angöra Sottunga på ett annat ställe än var färjfäste ligger idag. 

Som jag anser, och många andra som har deltagit i debatten på de so-

ciala medierna, så skulle Vårdö vidröras via en matartrafik som för-

hoppningsvis skulle vara väldigt god och det behovet finns också. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Skulle då trafiken från norra linjen gå över Kumlinge till Föglö? Är det 

så det är meningen, och därifrån skulle trafiken matas in till fasta 

Åland? Eller hur ska man uppfatta det? Jag tyckte att svaret inte var rik-

tigt klargörande. Det är lite pinsamt när ltl Perämaa efterlyser konkret-

ion av kortrutt, långrutt och parallell rutt. Det är lätt att kritisera andra, 

men konkretisera nu det här förslaget en gång för alla. Ska hela norra 

linjens trafik över Kumlinge gå till Föglö? Och sedan ska den andra tra-

fiken på något vis gå via Kökar och Sottungatrafiken ska också till Föglö, 

är det detta förslag som liberalerna lägger? 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! En situation när vi har fast förbindelse mellan Föglö och 

fasta Åland då tror att man kan komma till ett sådant resultat. Men med 

nuvarande tonnage, M/S Skarven, så är det inte möjligt kapacitetsmäss-

igt. Fram till att den trafiken är såsom den är idag så måste Långnäs 

vara en ändhamn för huvudlinjen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, talman! Jag tänkte också uppehålla mig vid samma frågeställning 

som ltl Sundback, huvudlinjen som liberalerna nu menar att ska gå 

norra delen över Kumlinge, Föglö och till fasta Åland. Dessa tanke-

gångar har moderaterna lite har haft visioner om, den moderata bana-

nen som går från norra delen till fasta Åland.  

I de visionerna har vi kommit fram till att det är ett bekymmer så 

länge man inte tidsmässigt kan ta sig lika snabbt till fasta Åland. Det är 

en ganska lång process. Hur har liberalerna resonerat? Vi har lite avvak-

tat med de tankegångarna för så länge man inte kan ta sig tidsmässigt 

lika snabbt fram så är det ett bekymmer.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det gläder mig att moderaterna kvarstår vid de tankar som 

man har haft tidigare. I något skede anade vi andra att den moderata 

bananen skulle tas bort åtminstone ur logon. Men uppenbarligen finns 

den tanken med i skärgårdstrafiken. Det är bra i sig.  

Om man gör förändringar så kan faktiskt någon få det på gränsen till 

lite sämre. Men med det här förslaget kan förmodligen majoriteten få 

det bättre. Om Brändöborna skulle åka med bil över Kumlinge och ta 

färjan vidare, antingen via matartrafik till Hummelvik eller till Långnäs, 

då kommer de lika fort fram till Mariehamn såsom tidigare.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, talman! Det är glädjande att liberalerna också har tänkt i de här 

banorna och tittat på den här frågeställningen. Den kan vara relevant 

längre fram i tiden. Det är svårt att säga nu att man skulle gå in för en 

sådan lösning, specifikt för att det finns en väldig oro för att den tids-

mässiga aspekten inte går att uppfylla. Har liberalerna gått in mera i de-

talj och tittat på det här? Vi gjorde en ganska djup analys och kom fram 

till att det är kanske inte detta som vi gör i första skedet. Vi fokuserar nu 

i första skedet mera på den södra linjen när gäller kortrutt.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Om man mäter det här noga så kommer man fram till att 

för Brändöbor blir den totala restiden lika lång om man skulle ta sig 

över Kumlinge med bil. Det är till och med så att när man åker via 

Hummelvik och inte alltid kommer med första vajerfärjan vid Töftö-

Prästöområdet så kan man komma fortare fram till Mariehamn än om 

man hamnar på den andra vajerfärjeturen. Det är ett omak för Brändö-

borna att man måste köra bil över Kumlinge, det är vi fullt medvetna 

om. Men å andra sidan har vi kortrutt österut så Kumlingeborna kör bil 

över Brändö varje gång man ska till Åbo och den trakten. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Ltl Perämaa talar om ord retorik. Jag har svårt att för-

stå hur ålänningarna ska förstå vad vi pratar om här. Det är kortrutt, 

långrutt, man har slutat med kortrutt och man har börjat med kortrutt. 
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Vi måste göra det tydligt för ålänningarna så att de förstår vad vi pratar 

om.  

Jag vill gå tillbaka till meddelandet som den förra regeringen tog 

fram. Vi var helt överens om att det är kortrutt som gäller. Vad jag kan 

förstå är det ett enigt lagting som står bakom detta. Jag har inte fått nå-

gon som helst signal om att den nu sittande regeringen skulle ha ändrat 

på det. De arbetar också efter kortrutt, målsättningen är att sänka kost-

naderna genom att minska på antal kilometer som man färdas med 

färja. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det är fullt förståeligt att det kan vara svårt att hänga med i 

de retoriska svängarna. Jag vill påstå att ltl Eliasson, genom sitt inlägg, 

mycket är en representant för att bara föra fram en allmän retorik och 

inte gå in på konkreta saker.  

Hur kan det vara på det viset att vi alla 30 här säger att vi är för kort-

rutt och så föreslår landskapsregeringen dubbel långrutt. Förklara hur 

detta hänger ihop, ltl Eliasson. Förklara med något annat än att kost-

nadsramen sätter gränser så att man måste spara pengar nu. Varför inte 

ändå ta steg mot kortrutt? Varför dubbel långrutt?  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Man har i varje fall pratat om kortrutt i 50 år. Alla som 

har suttit på politiska uppdrag får väl ta ansvar för att det inte har skett i 

så snabb takt som det borde ha skett. Jag satt med i den förra regeringen 

i nästan två år så jag har lite insyn. Den här regeringen gör ett antal 

olika undersökningar som man måste göra. Man måste ta reda på miljö-

aspekter. Man måste ta reda på hur det är med möjligheterna att bygga 

på privat mark. Man tar reda på och jämför kostnader. Alla de här 

undersökningarna måste göras. Detta försöker man göra ordentligt. 

Målsättningen är att det ska byggas kortare och kortare rutter. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag överensstämmer med retoriken. Det låter väldigt bra. 

Men i verkligheten föreslår man ett dubbel långruttsystem. Man har för 

avsikt att det ska gälla i fyra år. Man utreder nya färjor för en summa på 

30-40 miljoner euro, utan att man exakt har kunnat konkretisera för 

lagtinget var man ska genomföra själva kortruttsprojektet.  

Hur kan det komma sig att vi alla säger att vi är för kortrutt och sedan 

ser resultatet ut att bli dubbel långrutt med två nya färjor för kanske 40 

miljoner för att trafikera? 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Lantrådet Camilla Gunell 

Bästa lagting, bästa lyssnare! Det har hela sommaren varit en känslosam de-

batt om den här trafiken. Jag tror att det är mycket viktigt att vi inte lyfter in 

meningsskiljaktigheter när det gäller personkonflikter, kommunkonflikter 

och annat in i den här salen, utan att man talar om kortrutt och långrutt. Ltl 

Perämaa blandar helt medvetet ihop korten.  
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Naturligtvis vet vi alla att med kortrutt menar vi ett system med förkortade 

rutter och vi vet alla som sitter här att det går inte att sätta spaden i marken 

imorgon. Det vet också ltl Perämaa som satt i den förra regeringen. Trafikav-

delningen och dess experter har gång på gång sagt att 70 procent av projektet 

är gjort den dagen man kan sätta spaden i marken. Den informationen har 

också ltl Perämaa. Det som man inte sådde igår kan man heller inte skörda 

idag. Så är det med den här frågan som så mycket annat här i världen. Det ar-

betet som inte gjordes tidigare gör att vi inte kan börja gräva med några spa-

dar i marken redan nu. 

Nu har vi ett kortare perspektiv och ett längre perspektiv. I det kortare per-

spektivet ska landskapsregeringen lägga fram turlistor för de närmaste tre till 

fyra åren. Tre till fyra år är viktigt för det skapar en stabilitet, en långsiktighet 

och en förutsägbarhet hos brukarna om att det finns trafik. Man vet vad man 

kan räkna med när man ska driva sitt företag, när man ska ta emot turister 

och allt detta som är viktigt för dem som bor i skärgården.  

De frågor som landskapsregeringen nu lyfter fram i svaret, och som även 

infrastrukturministern var inne på, är att vi inte längre kan hålla på att politi-

kerstyra det här området alltför mycket med olika regionala intressen åt olika 

håll. Nu behöver vi fakta, siffror, konkreta kalkyler och kunskap om vad som 

är möjligt och vad som inte är möjligt.  

Det som länge har sagts i den här salen är att vi ska investera oss från 

driftskostnader. Jag tror att alla håller med om att det är klokt. Men kan nå-

gon här säga idag vilket av alla de projekt, som har nämnts här genom årens 

lopp, som är det projektet som effektivast och snabbast sparar in driftskost-

nader? Då vill jag se siffror på det. Om man vet vilket alternativ som är geolo-

giskt möjligt, vilket alternativ som är det mest miljömässigt effektiva, ja då är 

det bra. Jag tror att det projekt som har nämnts här gång på gång, Hasters-

boda, är ett högt prioriterat projekt och det kommer att rulla vidare. Det finns 

inte någon politisk oenighet om den saken. Men jag vill hävda att fortsätt-

ningsvis finns inte det faktamaterial som behövs för att fatta konkreta beslut i 

de här viktiga frågorna.  

Det som nu görs är att få fram det här materialet. Det får man inte fram 

väldigt snabbt. Här påstås också att landskapsregeringen inte tar några kon-

kreta beslut. Men vi har tagit många konkreta beslut om vilket underlag som 

behövs för att vi i den här salen ska kunna klubba konkreta investeringsbe-

slut. Men då måste man veta en hel del saker om geologi, miljöeffekter och 

ekonomiskt utfall och hur vi på bästa sätt sparar i drift genom att investera. 

Vi har också sagt i regeringsprogrammet och i omställningsbudgeten att 

den här landskapsregeringen är beredd att även lyfta lån för den typen av in-

vesteringar som är produktiva och den beredskapen har vi fortsättningsvis. 

Däremot är ju driften idag ett problem. Det vet också liberalerna som satt i 

den förra regeringen, det vet att driftsutgifterna ökade från 2010 till 2011 

med 15,8 miljoner. 

Vi ser nu att om vi tuffar på som tidigare med den turlista som vi har 2012 

och vi tuffar över till 2013 så spränger vi ramen med 4 miljoner. Från den här 

regeringen har vi sagt, från det att vi tillträdde till omställningsbudgeten och 

till nu konkreta åtgärder, att budget i balans är ett centralt mål. En effektivare 

samhällsservice i form av samhällsreformen, kortrutt i skärgården och den 

digitala agendan är mycket centrala och viktiga förändringsarbeten som vi 

jobbar med kontinuerligt.   
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Det trafikförslag, som i somras gick ut på remiss till kommunerna, har 

mött mycket kritik, nästan från samtliga. Det är klart, det är nedskärningar 

och inbesparingar. Men det är samtidigt något ganska fantastiskt i det här 

förslaget, eftersom, genom att sätta in fartyg på samma linje som kör från 

motsatt håll, det sparar pengar. Tro det eller ej! Därför att man få ner överti-

derna så pass mycket att det får direkt effekt på budgeten. Vi har nu skapat 

ett trafikförslag som ännu inte är klart, vilket också ska understrykas. Efter 

att det här förslaget gick på remiss så har det varit en intensiv dialog och dis-

kussion med berörda kommuner. Det har lagts ner oerhört mycket ansträng-

ningar både hos landskapets egna tjänstemän, hos trafikgrupperna i skärgår-

den och hos människor som har visat engagemang i de här frågorna. Och 

detta ska tas tillvara och det tas tillvara som bäst. Ett nytt förslag kommer att 

skickas ut så fort man är klar med siffrorna.  

Det kommer också lite märklig kritik om att det ska skaffas nytt tonnage. 

Det kan ju inte vara en hemlighet för någon att landskapsflottan är urgam-

mal. Vi har kanske tre fartyg som är någorlunda hyggligt moderna. Resten av 

fartygen är otroligt gamla. Det måste ju vara en del av kortruttssystemet 

också, för färjor kommer det att finnas, som idag, även i ett utbyggt system. 

Vi ska ha modernt tonnage med färre besättningsmän ombord och färjor som 

helst går på miljömässiga drivmedel. Det är ett mål för oss att också hitta en 

effektivitet i det.  

Det här är ju en sektor som har ändrat otroligt. Jag talade i morse med en 

sjöman som hade jobbat ombord på Kumlingefärjan. Då var besättningen, 

som gick i två vakter, över 30. Idag är vi nere på besättningar på fyra och fem 

i manskapet. Skärgårdstrafiken har ändrat oerhört under de senaste tio åren. 

Vad är det som ska skapa framtidstro, frågar ltl Perämaa. Det som skapar 

framtidstro är att den här regeringen gör precis det som vi har sagt att vi ska 

göra. Vi ska ha en budget i balans, vi ska få ner driftutgifterna inom trafiken 

och samtidigt är vi också beredda att investera. De investeringarna kommer 

givetvis så fort vi är klara med underlagen. Men det tar tid, naturligtvis tar 

det tid. 

Det är viktigt att kortruttsinvesteringarna finns på agendan och att vi har 

sagt att de ska förverkligas. Men det går heller inte att tala om saken, vi måste 

få fram underlag nu, objektiva siffror och material. Då kan vi komma tillbaka 

hit, allra snabbast, till lagtinget och föreslå konkreta åtgärder. 

Jag vill slutligen säga att den som kritiserar infrastrukturministern för 

hennes engagemang så tror jag nog att hugger mest i sten. Jag tror inte det 

finns någon människa som somnar och vaknar med skärgårdstrafiken än vad 

minister Thörnroos gör. Tack.   

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag tror att det finns en fullständig enighet om kortrutt och att 

man behöver ha ett långsiktigt och kortsiktighet perspektiv. I det kort-

siktiga perspektivet, inbesparingar i turlistorna, så finns det väldigt, väl-

digt mycket politik. Det finns ju alternativ, det sade lantrådet själv när 

lantrådet var till Kumlinge i mitten av sommaren. Även från den social-

demokratiska lagtingsgruppen har det hörts sådana tongångar.  

När det gäller kortruttsmeddelandet så har det framkommit att man 

jämförde det med ett smörgåsbord. Men även när man går till ett smör-

gåsbord så måste man prioritera. Man tar oftast sillen först, inte frukt-
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salladen. Det handlar om politisk tydlighet, vad ska vi prioritera i kort-

ruttsmeddelandet? Lagtinget vill ha svar och raka besked. Sillen ska det 

vara! 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Vi får väl akta oss så att det inte blir sillsallad av hela projektet. 

Det är ju bra om liberalerna, så fort de klev ut ur regeringsbänken, 

plötsligt fick precis glasklart för sig vilka projekt man borde ha spaden i 

marken i. Liberalerna har suttit i regeringen i fyra år, varför har man 

inte satt spaden i marken Hastersboda om man hade allting klart? Det 

är naturligtvis så att det här är retorik. Det underlaget är i dagsläget inte 

tillräckligt. Så fort det är tillräckligt så vidtar vi åtgärder. Det lovar jag.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det är nog inte lagtinget och oppositionen som har möjlighet 

att göra sillsallad, det är landskapsregeringen och majoriteten. 

När det gäller trafikpolitiken på Åland så är den nära förknippad med 

näringspolitik. När man sedan ska skapa framtidstro i skärgården med 

champagnepengar och flygfält i Kumlinge så blir det lite som att sminka 

grisen om man inte har en ordentlig trafik. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, kära ltl Sjögren, jag tror att det behövs både och. Det behövs natur-

ligtvis en bra infrastruktur och en bra trafik. Men det räcker inte med 

det. Vi måste också ha människor som bor kvar i bygderna och som har 

någonting att leva på. Det här är inte bara enkelriktat. Målet med en le-

vande skärgård berör många politikområden. Här måste vi jobba bre-

dare. Man kan inte hänga upp hela skärgårdens överlevnad på en mi-

nister, en enda människa eller ett enda förslag. Här är många bestånds-

delar. Landskapsregeringen har försökt i dialog med kommunerna hitta 

sådant som skapar framtidstro och vilja att jobba vidare tillsammans. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag blev väldigt bekymrad när jag hörde lantrådets inledning 

på sitt anförande. Lantrådet varnade oss för att lyfta in den känslo-

samma debatt som har förekommit om turlistorna. Med andra ord, den 

grupp människor i skärgården, som är allvarligt oroade för sina verk-

samhetsförutsättningar och den hårda verkligheten, och som protesterar 

och pekar på vilka problem som uppstår med turlistorna, då konstaterar 

vårt lantråd att det här är en känslosam debatt, den behöver vi egentlig-

en inte lyfta in i den här salen och den behöver vi inte bry oss om. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Bästa vtm Eriksson, det har jag absolut inte sagt. Jag har sagt att det lö-

nar sig att vara saklig och hålla sig till fakta i den här debatten om vi ska 

nå några framgångar och samsyn. Åsikterna från dem som är berörda av 

trafikförslaget är förstås sådana synpunkter som vi efterlyser och har 

begärt att få höra. Alla är experter på sin verklighet. I kommunerna, 

Föglö, Kumlinge och Brändö osv vet man hur det fungerar bäst. Natur-
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ligtvis är det brukarperspektivet som regeringen är intresserad av. Det 

är ju därför som vi har det här omfattande remissförfarandet och dis-

kussionerna med berörda kommuner. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Då kommer det att bli mycket, mycket intressant att se det slutgiltiga 

förslaget på turlistorna. Då kommer säkert lantrådet att se till att 

brukarperspektivet absolut beaktas så att skärgårdsborna kan vara 

trygga och lugna att verksamhetsförutsättningarna också kommer att 

finnas i fortsättningen. 

Ett konkret projekt, Föglö, där trodde lantrådet att det rullar vidare. 

Vi efterlyser att man faktiskt tar tag i de här konkreta projekten och gör 

de geologiska och miljömässiga undersökningarna. Har man startat det 

när det gäller Föglöprojektet, alltså Kökartrafiken över Föglö? Det pro-

jektet har alla varit eniga om att kommer att spara betydande drifts-

pengar. Har man konkret satt igång något kring det projektet? Kan 

lantrådet svara på det?  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Förslaget på turlistor som blir regeringens förslag har också beaktat 

brukarna och de synpunkter som har kommit från skärgården, inte alla 

synpunkter givetvis, det är omöjligt, vilket alla som sitter här vet. Det 

viktiga är att inte riskera sysselsättning och arbetsplatser. Det är frågor 

som vi har tagit mycket allvarligt på. 

Som infrastrukturministern nämnde så har det upphandlats ett ram-

avtal kring den här typen av tjänster. Det här är kompetenser som är 

ganska specialiserade och som inte finns inom den ordinarie förvalt-

ningen. Det handlar om att ta fram den typ av underlag som krävs för 

det projekt som vtm Eriksson nämnde, men också för de andra pro-

jekten. Det är igångsatt och arbetet ska snart rulla igång.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! I ett anförande här någon gång i vintras, i samband 

med första tilläggsbudgeten, redogjorde jag för inbesparingarna för att 

bygga till Hastersboda. När man räknade upp södra linjen handlade det 

om en inbesparing på 25 procent. Då har man fört över resurser till 

luckor som behövs för att förstärka på andra linjer. Det var ett konkret 

förslag som pekade på miljoninbesparingar direkt. Som jag hade räknat 

ut kunde man få mellan sju och åtta miljoners investering. Sedan har jag 

läst i tidningen att trafikavdelningen har räknat med 9 miljoner, men jag 

räknade inte med farleder vilket trafikavdelningen har gjort. Det är väl 

värt att göra en sådan satsning. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Med all respekt för ltl Torsten Sundbloms kunskaper inom det här om-

rådet så kommer vi att arbeta vidare med det här projektet. Men det 

finns också aspekter i de här frågorna som kanske inte går att räkna ut 

vid ett köksbord. Man måste också ta andra analyser i beaktande. Det är 

precis de analyser som vi nu går vidare med. 
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Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Ja, det förstår jag. Vi saknar det konkreta politiska be-

slutet att nu jobbar vi med det här projektet. Vi kan inte jobba med en 

handfull projekt på samma gång. Vi tar ett projekt och nu kör vi! Man 

måste fatta beslutet. Sedan kan man göra allt papperskrig direkt och or-

dentligt. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag noterar ltl Sundbloms förslag till metod. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Alla är överens om att vi ska spara pengar i skärgårdstrafi-

ken, det har lagtinget sagt i samband med omställningsbudgeten, frågan 

är hur man gör det. Framförallt är det viktigaste att man kommer till en 

kortrutt så fort som möjligt. Även om är en viss inbesparing med det 

förslag som ges i långrutt, men när bränslepriset fortsätter att stiga är 

långrutt ändå ett trafiksystem som man kommer att behöva göra ytterli-

gare åtgärder i. Det är enbart kortrutt som är en långsiktigt inbespa-

rande trafikmodell. I budgeten för 2012 är jag är rätt säker på att det 

står om Kökartrafiken över Föglö. Det är ett spår av de partier som lade 

det budgetförslaget. Men ändå har det slutat med att långruttsförslag 

ges. Nu dröjer det åtminstone till mars månad innan man kan ha utrett 

ifall man ska gå vidare med något projekt. Inte i den bästa av världar 

kan någon här hävda att det går fort.  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Nej, det är klart att det tar tid. Ska man ha faktabaserade realistiskt ge-

nomförda projekt så måste man ta reda på vissa grundläggande elemen-

tära saker. Det kan varken ltl Perämaa eller jag ta reda på själva. Det 

krävs en mycket specialiserad expertis. Nu har infrastrukturminister ta-

git beslut om att upphandla den expertis som krävs för att komma fram 

till de konkreta beslut som vi önskar ta. Den politiska viljan, den poli-

tiska signalen är ju helt tydlig. Det är klart att vi ska gå den här vägen. 

Det har vi sagt i regeringsprogrammet, vi har sagt det i omställnings-

budgeten, vi säger det här igen och vi säger det i det här svaret. På den 

punkten behöver ingen tveka. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Vi hör vad lantrådet säger, men det finns en tvekan obero-

ende. Inte har landskapsregeringen beställt geologiska undersökningar 

av det ställe som anses vara det bästa av många, också av tidigare tjäns-

temän på trafikavdelningen. Inte har man gått in för att göra miljökon-

sekvensbedömningar. Vad jag vet så planerar man inte vägarna heller. 

Det är ju sådana saker som man måste göra och inte utreda eventuella 

framtida rörelser av passagerare. I och för sig är det säkert intressant 

också. Men de utredningarna leder inte till resultat i själva kortruttsfrå-

gan. Framförallt leder inte heller planeringen av två nya fartyg på helt 

andra linjer att vi kommer igång med det praktiska.  
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Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, bästa ltl Perämaa, jag tror helt tvärtom. Jag tror att det är otroligt 

viktigt att vi nu får fram de material som vi behöver så vi kan fatta kon-

kreta beslut om att bygga kortare färjpass där det är som mest ekono-

miskt lönsamt att göra det. Det är också helt uppenbart att vi behöver ett 

nytt tonnage. Vi kommer att behöva organisera om trafikens struktur 

med ett bolag, det är också helt klart. Vi jobbar i den riktningen. De be-

slut som vi har tagit den senaste tiden är mycket konkreta och går alla i 

en och samma riktning. 

Jag tror att det är detta som måste skapa framtidstro i skärgården, att 

landskapsregeringen jobbar precis enligt det som man har sagt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det som kanske förvånade mig mest, när det här förslaget till turlista 

presenterades, var att man förstärker de långa rutterna, t.ex. att man på 

norra linjen kör med två fartyg i stället för ett. Jag noterade att lantrådet 

sade: ”tro det eller ej, men det sparar pengar.” Lantrådet pratar ofta i 

sina anföranden om fakta, det måste finnas fakta och det tycker jag att 

är bra. På vilket fakta baserar man detta? Två fartyg kräver ju ändå dub-

bel bunker, försäkringar och underhåll med mera. Det är också oklart 

avtalsenligt om man överhuvudtaget kan lägga in vilopauser under ordi-

narie arbetstid. Det finns oerhört mycket som talar för det motsatta, att 

det här arrangemanget blir betydligt dyrare än vad det varit hittills. 

Vilka fakta baserar man det här på? Inser inte lantrådet att det ligger en 

hel del i det?  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Såtillvida inte ltl Eriksson har annan faktakunskap än den som jag har 

fått från tjänstemännen på trafikavdelningen som har suttit och jobbat 

med den här saken, så har vi fått det beskedet, tro det eller ej. Två fartyg 

kör ju inte hela tiden, utan de kör mot varandra, precis som en färja kör 

fram och tillbaka så kör de i stället mot varandra. Det betyder att det är 

på lönesidan som man får ner kostnaderna eftersom övertiden sjunker. 

Jag vill påstå att vi idag har ett siffermaterial och en kunskap om 

kostnaderna per båt, per besättning och per allting som aldrig tidigare 

har funnits inom förvaltningen. Det är ett bra sätt att börja, så att man 

vet vad saker och ting kostar. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru lantråd, jag är mycket väl medveten om att dessa våra fartyg ska 

köra mot varandra. Men oavsett detta så ska man hålla igång två fartyg 

med underhåll och försäkringar osv. Om jag inte är felinformerad så 

torde Viggen vara ett av de fartyg som har den sämsta bränsleeffektivitet 

i landskapets flotta. Lantrådet säger att det är på lönesidan som man ska 

göra de stora inbesparingarna. Jag har förstått att avtalsmässigt är det 

synnerligen oklart om man kan lägga in vilopauser under ordinarie ar-

betstid och kan man inte göra det så blir kostnaderna till och med högre 

på lönesidan. Nog tycker jag att fakta förefaller vara lite svävande trots 
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allt om man bara har fått besked ifrån tjänstemännen. Har man inte 

klara och tydliga kalkyler som är pålitliga och gäller? 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag tycker att vi börjar få riktigt, riktigt bra kalkyler och siffermaterial. 

Man ska veta att det har varit ett hästarbete att få fram alla dessa siffror. 

En så genomlyst ekonomisk bild av trafiksituationen har inte funnits 

genom årens lopp. Det kan hända att om ltl Eriksson har fakta som inte 

jag känner till och som omkullkastar hela det här resonemanget så då 

får vi ta en ny diskussion. Men enligt det material vi har och den upp-

fattning jag har så har vi försökt lansera ett trafiksystem som ändå ska 

vara hyggligt tillgodosett skärgårdens behov, men till 4 miljoner lägre 

kostnad än vad det annars skulle bli om man skulle rulla på som vanligt, 

för det är förstås det enklaste. 

Här har vi både tänkt nytt och tagit stora beslut. Vår förhoppning är 

att det ska landa riktigt hyggligt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Runar Karlsson 

Talman! Det mycket riktigt som har sagt från regeringens sida. Man måste 

jobba både kortsiktigt och långsiktigt i den här frågan. Man jobbar ganska in-

tensivt med det. Det blir alltid en ganska häftig debatt när det gäller sjötrafi-

ken, turlistorna och inbesparingarna. 

 När vi läser budgeten kan vi konstatera att sjötrafiken är det mest priorite-

rade momentet de senaste åren. Sjötrafikens driftskostnader har stigit med 15 

procent sedan 2010. Det är betydligt mera än ÅHS. Jag tror inte att sjötrafi-

ken är missgynnad på något sätt. Trafiken är jätteviktig för skärgårdsborna. 

Om vi tittar på det kortsiktiga perspektivet så måste skärgårdstrafiken vara 

med och spara. Vi har ett besparingsbeting på 20-30 miljoner utgående ifrån 

årets budget. Infrastrukturministern sade att cirka 3 000 timmar i skärgårds-

trafiken ska ner i motsvarande kostnader. Om man räknar ut vad det kan be-

tyda så är det ett par, tre miljoner som ska ner i kostnader, genom att minska 

driftskostnaderna och öka inkomsterna eller antagligen en kombination av 

detta. Därför jobbar man nu ganska intensivt och försöker få en så bra trafik 

som möjligt med de minskade kostnaderna.  

Fru talman! Det viktiga är det långsiktiga perspektivet, kortrutt som man 

har pratat om i många år. Man har i och för sig uppfyllt detta ganska långt. Vi 

vet ju hur det var på 70-talet när det började mest intensivt. Det har gjorts 

mycket stora satsningar och bra projekt som har betytt kortare rutter. För 

varje projekt som man gör så ju svårare är det att gå vidare. Det finns projekt 

i kortruttsmeddelandet som gjordes 2005 och som nu senast 2011 lades fram, 

och som mycket kompletterar varandra. Där har man visat vilka projekt som 

man skulle kunna ta. Jag har själv varit med och försökt kämpa för kortrutt 

för Föglö. Vi var så dramatiska att vi ville ha en fast förbindelse till Föglö. Ty-

värr föll det på att det inte fanns tillräckligt stöd i lagtinget för det. Jag tycker 

själv att det var tråkigt. Ser man på tidsplanen så skulle tunneln ha varit klar 

detta år. När jag ser på den ursprungliga tidsplanen skulle t.o.m. invigningen 

ha varit i dessa dagar. Men tidsplanen hade kanske inte exakt hållit. Men då 

hade man i alla fall sluppit diskussionen om höga driftskostnader för Föglö. 
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Man hade kunnat ta sig an det andra. Det är lite tråkigt när man nu får reda 

på att på Färöarna bygger man tunnlar betydligt billigare än vad våra kalkyler 

var på i och med tekniken som har gått framåt de senaste åren. Jag vill påstå 

att det nog var ett misstag som vi alla politiker gjorde då, om jag drar alla po-

litiker över samma kam. Det hade varit en liten besparing i driftkostnaderna, 

det är helt klart. Men man orkade inte stå emot den här debatten som före-

kom i media, att tunneln skulle kosta 100 miljoner och 200 miljoner osv. Det 

är lite tråkigt att vi inte vågar stå upp för projekt som betyder besparingar och 

som är bra för samhället. Vi måste alla ta oss en funderare på det här, 

glömma trycket och att inte följa med strömmen. Vi politiker måste lära oss 

att visa vägen. Om vi inte har förtroendet för den vägen i kommande val så 

får väl livet gå vidare för oss. De här bör vi alla fundera på. 

Nu är Åva-Jurmo på gång. Det är ett bra projekt. Vi får väl se vad investe-

ringskostnaderna landar på. Jag tror att infrastrukturministern kalkylerar 

runt 4 miljoner för det projektet. Vi vet att det sparar 300 000-400 000 euro. 

Om vi säger 300 000 så kan vilken amatörekonom som helst räkna ut att det 

är lönsamt, både vad gäller ekonomin och boendemässigt ute på Jurmo. Det 

ger en möjlighet att leva på Jurmo i och med att man får bra kommunikat-

ioner till sin egen centralort, Brändö och fastlandet. Vi ska verkligen hoppas 

att man kommer igång. Centern stöder varmt att vi kommer igång rent prak-

tiskt. Antagligen kommer man att börja snart. 

I omställningsbudgeten finns också Hastersbodaprojektet. Det är också ett 

projekt som ska betala sig relativt snabbt. Ltl Sundblom pratade om 7 miljo-

ner. Om det projektet kostar 10 miljoner, så ligger kalkylen på den besparing-

en på drygt miljonen, kanske till och med upp till 1 1/2 miljon i driftsbespa-

ringar. Där är det också samma sak, vi måste våga driva igenom det fast det 

blir markägarprotester och det kanske också blir en liten vulgärdebatt i media 

om att man satsar för mycket.  

Med Hastersbodaprojektet finns det förstås ett problem som vi alla också 

måste vara ärliga med. Det kan betyda något sämre trafik för Sottunga, Husö 

och Kyrkogårdsö. Ska man göra så att de få lika bra trafik som idag så kanske 

besparingen försvinner, i alla fall till stor del.  

Vi som är invalda till det här ämbetet måste visa vägen och göra priorite-

ringar. 

Med Hastersbodaprojektet vet vi också att Kökartrafiken med lätthet kan 

tas över Föglö och med Skarven till fasta Åland. Det behövs inte någon kort-

rutt eller fast förbindelse för den skull. Skarven har en kapacitet så att den 

med lätthet kan svälja Kökartrafiken under 10,5 månader per år i alla fall. Se-

dan kan man från midsommar till sista juli behöva ha lite parallelltrafik på 

Föglölinjen. Men det är ju en kostnad som kanske rör sig runt 100 000 enligt 

de här gamla siffrorna som man hade. Dels skulle man spara på trafiken på 

södra linjen och dels finns infrastrukturen för att få bilarna till fasta Åland. 

Dels skulle också Föglöborna få bättre trafik för det skulle måste bli något tä-

tare trafik med Skarven. Det skulle bli ett win-win projekt.  

Det har ju varit mycket debatt om Skarven under många år. Jag vill passa 

på att hävda att Skarven är ett utmärkt projekt som passar perfekt till dagens 

rutt. Det finns till och med svenska sjöfartstidningar som har skrivit om det 

och som inte alls är lika jäviga som jag eller någon annan. Man anser att 

skarven är utmärkt. Skarven har till och med skapat fyra, fem arbetsplatser i 

skärgården genom att man har ett café ombord. Att man kan skapa så många 
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arbetsplatser är inte så dåligt. Många här i talarstolen tycker att man borde 

skapa arbetsplatser i skärgården. Här har man faktiskt gjort det. Det kostar 

säkert lite extra att investera på en sådan färja, men vi vet vad det kostar att 

få en eller två nya arbetsplatser, det är inte heller billigt. Jag vill nog påstå att 

Skarven är ett bra fartyg och den är på rätt rutt. Sedan kan Skarven sättas in 

på andra rutter om det blir kortare förbindelser för Föglö, då kanske det 

måste vara en annan typ av färja. Jag är väl kanske lite färgad i den frågan, 

men jag vill ha det sagt och passar på nu när jag står här uppe. 

Det tredje projektet i omställningsbudgeten, som man kanske också borde 

prioritera framom annat, är en bro till Vårdö. Där pratar man också om att 

den ska spara pengar, men det gör den inte om vi ska vara riktigt ärliga. Om 

man bygger en bro som är 20 meter hög, för att segelbåtar och andra ska 

kunna köra där under, så är det ett projekt på 20 miljoner. Då är det svårt att 

räkna hem det med dagens trafik. Man kan räkna hem det med att framkom-

ligheten blir betydande för Vårdöborna.   

Med dessa tre projekt; Åva-Jurmo, Hastersboda och bro till Vårdö så skulle 

vi ha projekt på 35 miljoner som skulle betala sig själv om vi går till banken 

och lånar pengar, amorterar och betalar räntor. Driftsinbesparingar skulle 

räcka till amorteringar och räntor. 

Vi måste här i salen försöka hitta en enighet. Inte hinner vi inom den här 

mandatperioden bygga det här. Det kan komma nya människor efter valet 

och då kanske det finns andra åsikter. Då kanske man igen börjar med nya 

projekt. På det viset håller jag med om att det känns lite frustrerande, men 

det är vardagen som vi lever i. Vi har svårt att kunna göra någonting åt det 

om vi inte försöker hitta gemensamheter i det här. Det var allt, fru talman, 

tack.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! När jag i mitt första anförande pratade om bristande enga-

gemang så gällde det i synnerhet inte ltl Runar Karlsson. Jag har per-

sonligen, genom åren, sett det som starkt av ltl Karlsson att driva tun-

nelfrågan till det beslut som sedan kom att man inte skulle förverkliga 

den. Saltviksbo och fast ålänning som ledamoten är kanske man kunde 

tycka att det inte finns behov för honom att ta strid för skärgårdsfrågor. 

Men ledamoten gjorde det i varje fall. Jag tycker, precis som ledamoten 

beskriver det, att det var synd att projektet inte förverkligades då. Jag 

tror också på att tunneln skulle ha varit en avgörande bit i utvecklingen 

av skärgårdstrafiken om man skulle få bort en linje med en stor kostnad. 

Jag hoppas att vi någon dag ska kunna enas om att försöka gå vidare 

med ett sådant projekt. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag får tacka för de värmande orden. Ibland blir det så att 

man som politiker lite ger upp och tänker att nu får det vara. Men ibland 

så poppar det upp igen, viljan att göra någonting gjort klokt, som man 

åtminstone själv tycker. Jag tycker att ltl Perämaa och jag har samma 

åsikter i tunnelfrågan. Vi får väl försöka nu för Ålands bästa driva det 

här tillsammans med alla andra. Jag tror fortfarande också på det pro-

jektet. Vi ska komma ihåg att i Norge har man lika många tunnelkilome-
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ter som vi har landsvägar på Åland. Det skulle man ju inte ha om det var 

så eländigt. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag tycker att tunnelfrågan igen blir allt intressantare i re-

lation till att landskapsregeringen nu planerar för ytterligare en ny färja 

på den här linjen. Om fartyget ska vara lika stort som Skarven så kom-

mer det att kosta mellan 15-20 miljoner euro.  

Det har pratats om att tunneln kan kosta 50-60 miljoner euro. Men 

det steget vågar man inte ta, men ytterligare en investering av en färja 

går det lätt att besluta om att man ska gå vidare med. Jag tycker att sa-

ken bör tas upp till diskussion på nytt. 

Det var intressant det som ltl Karlsson sade om Töftöbron. Det är 

kunskap som vi i lagtinget inte har fått oss till dels tidigare. Bron behövs 

säkert. Det skulle vara väldigt bra för Vårdöregionen. Men uppenbarlig-

en hör det till de projekt som inte är särdeles lätt att räkna hem, åt-

minstone inte i första skedet. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Om det ska bli en ny färja på Föglölinjen eller inte hänger 

väl mera på om man bygger en riktig kortrutt till Föglö, om det blir ett 

pass på tio minuter eller kanske till och med linfärja. Men som det ser ut 

idag kan jag väl inte tro att det ska vara möjligt eller att man ens skulle 

vilja göra det. Men jag har inte de senaste kunskaperna på området.  

Angående tunneln och driftskostnaderna så när jag började som tra-

fikminister 1999 så kostade bränsle 17 cent per liter, idag är vi uppe i 

runt 70 cent per liter. Ingenting säger att den kurvan bryts utan den 

fortsätter. För varje dag som går så skulle tunneln ha betalat sig allt 

mera. Det är den krassa verkligheten. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Jag ska också lite rosa ltl Karlsson för engagemanget 

tidigare i tunnelfrågan. Det var bra, det är synd att det havererade. En 

viktig sak är tunnel eller fast förbindelse till Föglö, sedan finns det en 

annan viktig sak som vi skulle kunna påbörja nu om vi hade haft tunneln 

byggd såsom ltl Karlsson planerade under sin tid, vi skulle då ha bundit 

ihop Kumlinge och Lappo. Bästa effekten för nästa tunnel är där. 

Angående Hastersbodaprojektet så i mina uträkningar skulle vi flytta 

Sottungatrafiken till tvärgående och då är det nödvändigt att tvärgående 

fungerar, då hade vi kunna reda upp det. Jag hade fört pengar till detta 

när jag sade att det var över en miljon inbesparing, då hade jag redan ta-

git av inbesparingen för att bekosta luckorna som uppstod.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Man kommer lätt in på detaljer. Med Sottunga, Kyrko-

gårdsö och Husö så är problemet österut. Idag ligger holmarna som ett 

pärlband och man kan hoppa på färjan och åka, men sedan måste man 

ta en liten krok för att komma österut om man ska via Hastersboda se-

dan till Osnäs. Det kan bli något sämre åt det hållet åtminstone. Vi kan 
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inte trolla heller. Vi kan inte flytta på öarna, de finns där de finns och vi 

måste göra det som är bäst för den största delen i alla fall. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! I den åländska skärgården har vi också öar som har 

mindre lokalfärjor. De öar som finns mellan Kökar och Sottunga kan 

man nog också reda upp. Sedan man får man lasta om till en större färja 

när man far vidare.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det blir en liten dialog mellan mig som stöder regeringen 

och liberalerna i oppositionen där vi har en samsyn ganska långt. Det är 

jättebra. Vi måste försöka åt det hållet när det gäller de stora projekten 

fast vi må ha olika åsikter. I de här projekten som är livsviktiga för skär-

gården så borde vi nog bestämma om vi ska bygga någonting, var vi ska 

bygga eller om vi inte ska bygga någonting. Vi borde få ett gemensamt 

beslut om det. Vi vet aldrig hur regeringen ser ut efter tre år. Här skulle 

det vara viktigt att vi glömmer detta med opposition och regering och 

besluta tillsammans. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Ltl Runar Karlsson sade att politiker ska visa vägen 

och det håller jag helt med om, och att man bör göra det i stora frågor. I 

det här fallet nämner han också tunneln till Föglö i samma samman-

hang. Jag håller inte riktigt med om att det inte var ett klokt beslut som 

det förra lagtinget tog. Även om jag själv inte var med så tycker jag att 

det lagtinget tog ett klot beslut att lägga tunneln på is. Särskilt med be-

aktande att visa vägen ner i tunnel och där vi ser ljuset, men vi vet inte 

var ljuset är. Är det ett tåg som kommer emot eller är det andra sidan? 

För det finns inga avancerade beräkningar gjorda på om det faktiskt 

sparar driftskostnader i längden. De är ganska osäkra. Man kan inte 

säga att det har gjorts några avancerade beräkningar, tycker jag. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Nu går jag i polemik med dem som vi ska regera med och 

det ter sig lite märkligt, men så kan det vara bland.  

Jag vill nog påstå att det var nog inte ett tåg man möter utan det är 

nog ett ljus på andra sidan. Jag vill påstå att om man har drygt 600 

kilometer tunnel i Norge så vet man nog vad det kostar och vad driftsin-

besparingarna blir. Det kan inte vara så att vi måste bygga en tunnel för 

att sedan få reda på vad det kostar och vilka driftsinbesparingarna är. Vi 

måste ju se vad andra har gjort och applicera det på Åland.  

Jag pratade med Färöarna förra veckan och när man fick deras pris så 

var det betydligt lägre än vad vi kalkylerade med. Det var deras verklig-

het. 

Det handlar också lite om vi vill ha en levande skärgård eller inte.  
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Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, talman! Det är säkert sant att man har räknat på detta på Färöar-

na. Men man kan inte bara se bakåt och titta på hur andra gjort. Man 

måste också se framåt. Vad har vi för räntenivåer i samhället och hur ser 

förhållandena ut här?  

När det gäller räntesats kan det skilja enorma belopp för 70-80 mil-

joner eller mera. Räntesatsen har en oerhörd betydelse för investerings-

kalkyler och också vilken metod man använder när det gäller investe-

ringskalkyler. Jag tror att det behöver göras ganska ordentliga beräk-

ningar före jag är övertygad om att det faktiskt ger de inbesparingar som 

ledamoten hävdar. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag vet inte vad ltl Petri Karlsson menar med ordentliga be-

räkningar. Det gjordes beräkningar som visade att man kan gå till ban-

ken idag och låna och binda upp lånet ganska långsiktigt med en fast 

ränta. Nog går det att göra analyser och beräkningar. Men det är väl som 

med allt annat, t.ex. att bygga nya Godbyvägen, hur kan man veta det på 

förhand, på 80-talet? Vi måste ju tro på någonting också. Men har vi 

olika åsikter så har vi olika åsikter och det ska respekteras förstås. Jag 

hävdar fortfarande att det hade varit ett bra projekt om tunneln hade 

blivit byggd. Jag behöver inte ha rätt men det är i alla fall min åsikt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Vi delade verkligen frustrationen ltl Runar Karlsson och jag i 

den regering som fick lov att lägga det här projektet på is. Tongångarna, 

diskussionen och lite att motsättningarna kom upp i samhället och så 

lyssnade man för mycket politiskt på det. Just detta att våga stå upp när 

man politiskt har fattat ett beslut och gå in för en linje är nog väldigt vik-

tigt för en hållbar långsiktig politik. Jag tror också, precis som ltl Runar 

Karlsson, att det skulle ha varit en viktig pusselbit i skärgårdstrafikpuss-

let om vi skulle ha haft tunneln på plats idag. Nu pratar vi om Kökartra-

fiken över Föglö och det skulle säkert också ha varit på gång om man 

hade kommit igång med tunneln. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! När det blev lite turbulens i det här tunnelprojektet så gjor-

des kanske inte allt exakt rätt juridiskt, det är möjligt. Det var ju ganska 

komplicerat, man gick lite fel vägar, vilket infrastrukturministern också 

sade. Det är möjligt att man gjorde så, men för den skull så går det väl 

att försöka igen någon gång. Om det blir på den där platsen eller inte är 

en annan sak. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag tror att Föglö och även Kumlinge blir lite som navar i skär-

gårdstrafiken. Man måste utgå ifrån att man bygger ihop så långt det är 

möjligt mellan fastlandet och Föglö för att få flera kommuner över 

Föglö. Det motiverar andra kommuner att acceptera en sådan trafiklös-

ning. 
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När det gäller Kökartrafiken över Föglö så är det ett väldigt konkret 

projekt som vi har försökt trycka på att ska komma igång. Jag hoppas att 

ltl Runar Karlsson, som ordförande för den största lagtingsgruppen, 

verkligen ser till att jobba för att det blir konkret, att man börjar med de 

geologiska och miljömässiga undersökningarna, bestämmer platsen och 

kommer igång med vägbyggandet. För man behöver börja någonstans 

oberoende av mera generella allmänna analyser. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Vi vet ju att regeringen håller på med de här olika projekten 

och jobbar lite parallellt ifall det ena skulle krascha. Det är väl en förnuf-

tig väg. Jag vet av egen erfarenhet att det är alltid enklare att stå här och 

tycka att man ska bygga det ena och det andra. Sedan är det alltid svå-

rare när man sitter i regeringen och ska genomföra det, för det är många 

bitar som ska på plats.  

Just med projektet Kökartrafiken över Föglö skulle det vara ypperligt 

med en tunnel i och för sig. Men får vi inte det bästa alternativet så har 

vi i alla fall det näst bästa i och med att Skarven med lätthet sväljer Kö-

kartrafiken i alla fall under 10-11 månader per år. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Under min tidigare period i lagtinget, 2003-2007, så 

debatterades Föglötunneln väldigt mycket. Ålands Framtid hade en klar 

linje om att Föglötunneln bör verkställas för att säkra kortruttstrafiken. 

Under den förra lagtingsperioden var jag inte var närvarande men då la-

des hela projektet ner mycket på grund av att det blev lite kalla fötter, 

kritik från markägare och man vågade inte stå fast vid sina politiska be-

slut. Jag är glad att ltl Runar Karlsson står fast vid tankegångarna att 

Föglötunneln skulle ha varit det bästa, det tror vi också. Man måste våga 

stå fast när man tar svåra beslut, annars blir vi där vi är idag, ingenting 

händer.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Detta med tunneln har sagts flera gånger, en del stöder 

tunneln medan andra inte stöder den. Alla har hört min åsikt så jag tän-

ker inte upprepa den.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Karl-Johan Fogelström  

Fru talman! Det allra viktigaste omedelbara åtgärderna för den här regering-

en är att få landskapets ekonomi i balans. Alla sektorer berörs utan undantag, 

så också skärgårdstrafiken. 

Regeringen har begärt in synpunkter på sparbetinget från skärgårdskom-

munerna. Det har gått ut på remiss och det har varit en bra process.  

Det av socialdemokraterna initierade mötet i Seglinge i juli har gett feed-

back beträffande de lokala synpunkterna på skärgårdstrafiken. Regeringen 

har lyssnat på kommunernas synpunkter. Det är klart att en sådan här kom-
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plex fråga som skärgårdstrafiken är så är det väl en utopi att tro att man ska 

komma till ett resultat där alla är absolut eniga. Någonstans måste det ske 

kompromisser.  

Vi har erfarit att regeringens förslag till turlistor ligger inom budgetramar-

na. Det är viktigt att hålla budgetramarna. Lösningen ska gälla för de närm-

aste tre, fyra åren.  

Vad som fortfarande saknas är en masterplan som fastställer hur den slut-

liga lösningen kommer att se ut. Det pågår en process men vi vet inte hur tra-

fiken sist och slutligen kommer att se ut. 

En viktig fråga att förutsättningslöst utreda är frågan om en gemensam 

ändhamn för norra och södra linjen. Det vore givetvis en stor rationalisering 

om man hade en ändpunkt för trafiken. En gemensam ändhamn skulle då 

också ombesörja de lokala behoven av trafikförbindelser. Sådana utredningar 

aviseras också i regeringens svar på spörsmålet om kortrutt i skärgården. 

Tack. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Tack för det koncisa anförandet. Jag håller med väldigt 

mycket av det som sades.  

Om jag inte missminner så skrev ltl Fogelström en insändare om hur 

en masterplan kunde se ut. Ledamoten sade väl någonting om hur den 

planen kunde utformas. Men i insändaren var det lite mer detaljerat. 

Kanske ltl Fogelström här i replik lite skulle hinna beskriva tankarna 

vad gäller masterplanen lite närmare och mer konkret?  

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Jag måste erkänna att jag inte är den stora trafikexperten.  

När jag satt och tittade kartan så föreföll det uppenbart att man borde 

titta väldigt noggrant på möjligheterna att dels förbinda Seglinge med 

Kumlinge och sedan dra trafiken över Kumlinge, Seglinge och sedan till 

en ändhamn, det möjligt att det är Långnäs. Men det föreföll mig då att 

Hummelviks hamn faktiskt inte riktigt är motiverad. 

Jag håller med om resonemanget att den planerade bron mellan Prä-

stö och Töftö svårligen kan motiveras ekonomiskt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson 

Fru talman! Frågeställarna i spörsmålet blandar ihop kortsiktiga insatser och 

långsiktiga åtgärder. Man försöker retoriskt koppla ihop långrutt med kort-

rutt. Det är ju egentligen två helt olika saker och handlar om två helt olika 

tidsperspektiv. Jag skulle hellre kalla det för att man på kort sikt, d.v.s. nästa 

budgetår, tar ansvar för ekonomin och likadant på lång sikt tar ansvar för 

ekonomin genom att med kortrutt skapa förutsättningar för en livskraftig 

skärgård.  

Först ska jag resonera lite kring den kortsiktiga biten, som spörsmålsstäl-

larna gärna vill kalla för långruttssatsning och sen ska jag prata om den lång-

siktiga delen som ju är kortrutten.  

Nåja, det kortsiktiga först: Allt sedan landskapsregeringen lade sitt förslag 

till omställningsbudget, har det tydligt framgått att åtgärder måste vidtas för 
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att minska kostnaderna för trafiken med motsvarande ca 3000 körtimmar in-

för nästa år. Detta behövs för att kunna uppnå vårt mål om en budget i ba-

lans. Särskilt har skärgårdstrafikens bunkerkostnader och övertidskostnader 

blivit överstora. Utöver minskade kostnader krävs också att inkomsterna för 

trafiken ökas. Alltså, vi ska också öka inkomsterna genom avgifter, men att 

tro att enbart det räcker är en utopi. Det går inte. Kostnaderna måste också 

ner. 

Vi i den moderata gruppen konstaterar att landskapsregeringen lagt ett 

grundförslag till tidtabell. Det här grundförslaget utgör fortfarande en mycket 

hög procentuell andel av landskapets budget om man ser det ur ett historiskt 

perspektiv. Trots det tycker vi att det är tillräckligt eftersom det resulterar i 

en rimlig besparing och att omställningsbudgetens mål om minskade kostna-

der uppnås. 

Samtidigt har inte förslaget ristats i sten, utan man har gett kommunerna 

och andra möjlighet att komma in med synpunkter på förslaget och förslag 

till alternativa lösningar. Om det kommit in alternativa upplägg för trafiken 

som är praktiskt genomförbara till nästa år ska naturligtvis även dessa över-

vägas. Viktigt är då att dessa alternativ beaktar helheten i trafiken och att 

slutresultatet leder till att ungefär motsvarande minskningar av kostnaderna 

uppnås. Vi måste få maximal kostnadseffektivitet med bästa möjliga trafik för 

hela skärgården inom den givna kostnadsramen.  

Idag finns ingen riktig tvärgående linje utan vi har tre parallella linjer som 

går till och från fasta Åland. Den moderata gruppen anser också att det nu ut-

sända grundförslaget kunde kompletteras med en riktig tvärgående linje ef-

tersom den kommande kortruttsmodellen också bör ha i åtanke att koppla 

samman norra och södra skärgården.  En riktig tvärgående blir det om den 

går mellan Kumlinge och Föglö. 

Talman! Nu till det lite längre tidsperspektivet: Den trafiksatsning i vår 

skärgård som inleddes på 1960-talet har inte kunnat bryta trenden med en 

konstant avfolkning av skärgården. Befolkningsmängden sjunker konstant i 

skärgården trots att Ålands totala befolkning ständigt ökar. 

En omstrukturering av skärgårdstrafiken till kortrutt är inte bara nödvän-

dig av ekonomiska skäl, utan det är också en avgörande näringspolitisk sats-

ning för Åland och för att skapa hållbara lösningar för fast bosättning i skär-

gården. En skärgård utan fast bosättning är bra mycket fattigare. Utgångs-

punkten måste vara att skapa grundförutsättningar för att inte bara leva, utan 

att skärgården får egen livskraft. Det ska till exempel gå att starta och driva 

företag i skärgården, som på övriga Åland. Infrastrukturfrågan är därför 

mycket central. Kortrutten är en ödesfråga som jag ser det. Under investe-

ringsfaserna i kortrutt skapas också en form av högkonjunktur i skärgården 

som sannolikt ger massor av positiva effekter. Det här anser jag är att ge 

framtidstro till befolkningen i skärgården, något som också frågeställarna i 

spörsmålet efterlyser. 

Så utöver arbetet att på kort sikt minska kostnaderna för driften av skär-

gårdstrafiken måste arbetet med att skapa en ny långsiktigt hållbar struktur 

på trafiken fortsätta. Vi tror inte att man bara kan spara sig ur problemet och 

till stora delar ligga kvar i dagens upplägg och trafikstruktur. Det blir för dyrt 

ändå i längden och trafiklösningen är både ineffektiv och miljöbelastande till 

sin grundstruktur. Investeringar som leder till kortare och driftsekonomiskt 
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billigare trafik måste successivt genomföras under perioden. Helt i enlighet 

med kortruttsmeddelandet och regeringsprogrammet. 

Vi i moderata gruppen menar att investeringar som leder till att trafiken 

från Kökar till fasta Åland leds över Föglö är bland det viktigaste i detta 

sammanhang. Där finns också de största chanserna till goda inbesparingar. I 

omställningsbudgeten fanns dessa investeringar med och från vår sida kom-

mer vi att aktivt stötta regeringen i detta arbete så att byggandet kan starta så 

snart som möjligt. Effekterna på driftsekonomin från kortruttsinvesteringar-

na kommer inte att slå igenom förrän tidigast i slutet av denna eller i början 

på nästa mandatperiod. Därför måste vi också ta till andra mera kortsiktiga 

turlisteförändringar för att hejda att de totala kostnaderna för trafiken skenar 

i höjden. Tack. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Det var ett bra anförande av ltl Carlsson. Det är myck-

et här som vi har en samsyn i. 

Angående den tvärgående linjen och med tanke på trafiken över 

Föglöfjärden från Föglö så bör nog tvärgående linjen fortfarande gå till 

Långnäs för att inte skapa klumpar och anhopningar i trafiken. På den 

punkten vill jag lite försöka påverka ltl Carlsson om han kan tänka om. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, talman! Vi har en begränsad pengapåse och vi måste se till eko-

nomin. Det finns nu ett förslag där det inte finns någon linje alls som går 

från Kumlinge till Långnäs. I det här fallet så jobbar moderaterna aktivt 

för att vi ska ha en tvärgående linje som går mellan Kumlinge och Föglö 

för att ha kvar en sammanlänkande trafik mellan södra och norra skär-

gården. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Ja, när vi har förbättrat trafiken mellan Föglö och 

fasta Åland. Men de trafik vi har de närmaste åren, innan vi hinner få 

förbättringar, så bör färjan gå från Snäckö via Överö till Långnäs. An-

nars skapar vi trafikklumpar i Degerby och det ska vi heller inte göra. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Som jag nämnde tidigare så har vi en begränsad 

mängd pengar. Jag vet inte hur den kostnaden ska rymmas in inom ra-

men. Men finns det ett förslag där den ryms innanför ramen så får man 

överväga det också. Som jag ser det just nu så finns inget sådant förslag 

och inte de pengarna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson 

Tack, fru talman! Kortruttsprojektet är ett långsiktigt arbete. Således bör det 

finnas en långsiktig tanke med varje enskild åtgärd som vidtas. För att kunna 

arbeta långsiktigt krävs det därför först och främst en långsiktig vision av hur 

rutterna ska se ut. Och den visionen har vi ännu inte sett från landskapsrege-

ringens sida.  
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Ålands Framtids vision är att vi succesivt ska röra oss mot ett kortruttssy-

stem, och i det sammanhanget vill jag särskilt understryka ordet succesivt. Vi 

tycker att varje förändring som görs idag av turlistorna i skärgårdstrafiken 

borde röra sig mot ett kortruttssystem. Inte tvärtom såsom det ser ut att bli 

idag.  

Regeringen verkar på något sätt ändå ha förstått det här för man skriver i 

sitt svar på spörsmålet att ”trafiken ska planeras långsiktigt och fleråriga 

turlistor införs.” Det ser vi som positivt. Men vi ser inte att det remissförslag 

som gick ut i somras rör sig mot ett kortruttssystem, utan snarare tvärtom.  

Jag ska försöka exemplifiera med ett tydligt exempel. Om man idag är 

snickare på Kökar och vill ta sig till Brändö för att utföra ett jobb, så med det 

nya förslaget så måste man resa i åtta timmar från Kökar till Brändö, om man 

åker med södra linjen runt fasta Åland och tar norra linjen. Det är lika länge 

som det tar att åka över till Finland. Det är på något sätt konkret och lite ta-

lande vart vi rör oss med kortruttsarbetet.  

Ålands Framtids vision är att vi med skärgårdstrafiken ska göra det möjligt 

för företagare att röra sig mellan skärgårdskommunerna snabbt och effektivt. 

Vi frågar efter ett flexibelt trafiksystem där både snickare, fiskbilar och turis-

ter ska kunna röra sig snabbt och enkelt åt alla håll. Det måste ju vara den 

långsiktiga visionen. 

Därför anser vi det lite förvånande att man tar bort att den tvärgående lin-

jen. Till och med namnet visar att linjen går på tvären och inte parallellt som 

landskapregeringen försöker få det till när man säger: ”Landskapsregeringen 

föreslår att förändringarna i turlistorna görs så att parallelltrafiken mins-

kar.” Det är ju inte någon parallelltrafik. Tvärgående linjen, det säger sig 

självt, anser åtminstone vi. 

Tvärgående linjen är faktiskt den rutt som enklast kunde göras om till 

någonting som liknar kortrutt genom att låta den sluta i Överö. Det är ju ro-

ligt att moderaterna verkar ha inspirerats av Ålands Framtid som framförde 

denna tanke under en presskonferens i augusti. Moderaterna verkar också 

jobba i den riktningen. Vi tycker definitivt att landskapregeringen ska titta på 

det. Vi har inte tillgång till det underlag och material som landskapregeringen 

har. Funderar nu på det här, för det är i alla fall ett sätt att knyta ihop den 

södra och den norra skärgården, till skillnad från att ta bort den tvärgående 

linjen som man har valt att föreslå nu. Vi tycker definitivt att man ska över-

väga och titta på vad detta kunde innebära. Det är åtminstone ett konkret och 

konstruktivt förslag från vår sida att försöka få ner kostnaderna utan att för-

störa kopplingen mellan södra och norra skärgården. 

Vad vill Ålands Framtid annars på kort sikt med skärgårdstrafiken? Vi för-

söker alltid vara konstruktiva och komma med konkreta förslag som land-

skapregeringen givetvis gärna få ta till sig och göra verklighet av.  

Ett förslag som vi har lyft fram flera gånger är att utreda taxfree mellan 

Kökar och Galtby. Få det svart på vitt en gång för alla, finns det möjlighet att 

ha taxfree på den linjen? Det har man aldrig tittat på tillräckligt noga anser 

vi. Det är någonting som man måste lyfta upp och verkligen utreda en gång 

för alla. Det skapar privata incitament att komma in och ta över driften för 

åtminstone den delen av skärgårdstrafiken. Jag tycker att man borde titta på 

det. Det är självklart inte landskapsregeringen som ska driva något taxfreefö-

retag mellan Kökar och Galtby. Man ska ta in privata entreprenörer som kan 
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driva den här rutten mot att få sälja taxfree på sin båt. Det är möjligt idag i 

flygtrafiken mellan Finland och Åland. Varför är det inte möjligt till sjöss? 

Det undrar åtminstone vi ifrån Ålands Framtids sida. Utred det! 

Ser man till realiteterna, före vi har fått vår kära taxfree mellan Kökar och 

Galtby, så tycker vi att man ska låta södra linjen ha Kökar som ändhamn vin-

tertid. Vi har svårt att se nyttan med att ha två färjor som går från två olika 

ställen till Finland. Vi tycker definitivt att det här är ett sådant förslag som på 

basen av beläggning och realiteter talar för att man vintertid kan gå ner i den 

trafiken. Då kan man istället hålla kvar Ejdern på den tvärgående linjen och 

köra Gudingen och Skiftat på södra linjen och låta den sluta i Överö, helst så 

att tvärgående linjen kan kombinera med södra linjen. Då kan man komma 

norrifrån till Föglö och åka den sista biten från Överö till Långnäs som ett al-

ternativ. 

Sist och slutligen är vi positiva till att man ser över avgifterna inom skär-

gårdstrafiken. Överväg passageraravgifter, rejält högre avgifter för personbi-

lar samt förhandla fram resonliga avgifter för fisktransporterna. Vad är fisk-

transporterna beredda att betala för att få ha tvärgående linjen kvar? Den lin-

jen är viktig för dem. Det är av högsta vikt att man också ser till näringslivets 

behov och fiskindustrin som i reella tal, i euron och cent, är viktig för skär-

gården och den åländska ekonomin. 

Hur vill Ålands Framtid att skärgårdstrafiken ska se ut på lång sikt? Hur 

ser vårt kortruttsarbete ut? Vi tycker att det har blivit dags att sluta utreda 

och börja förverkliga de projekt som vi verkar vara överens om på basen av 

debatten bara idag.  

Vårdöbron finansierar sig själv, kör igång! Det är bara att bygga! Det har 

man räknat på och det visar sig att bron sparar in sig. 

En smidigare trafik mellan Föglö och fasta Åland, antingen ett tunnelalter-

nativ, som jag personligen tycker att är bra, eller ett kortare färjpass med ut-

byggda bankar. Det här är en nyckel i skärgårdstrafikens framtid om vi ska 

leda mera trafik över Föglö. Ska det gå smidigt så behöver det gå smidigare 

också i trafiken mellan fasta Åland och Föglö. 

Färjfästet på östra Föglö är vi helt överens om, kör igång! Jag personligen 

tycker att man borde se på alternativet där man har ett dubbel färjfäste där 

både dagens Kökartrafik och tvärgående linjen kunde komma in samtidigt. 

Tittar man på sträckan mellan Algers och Sottunga och sträckan mellan 

Överö och Sottunga så är den nästan exakt lika lång. Det skiljer mindre än en 

kilometer. Fundera på det. Då slipper man investera i ett nytt färjfäste på 

Sottunga, man kan köra samma väg upp till Kumlinge. Jag tycker definitivt 

att man ska överväga det här alternativet. Det fanns inte med i kortruttsmed-

delandet, men man har ju utrett vad ett färjfäste kostar. Om man då bygger 

två färjfästen så att färjan från tvärgående linjen och Kökartrafiken kan 

komma in samtidigt så kan man åka både vidare till Föglö och fasta Åland 

men också upp till norra skärgården från Kökar och vice versa. Jag tycker 

personligen att det skulle vara mycket bra förslag och något som man ska 

titta på för att komma vidare i kortruttsarbetet. 

Sist och slutligen eftersom det här är en viktig fråga för Ålands Framtid, för 

hela Åland och framförallt för skärgårdsborna, så vill jag understöda ltl 

Perämaas förslag om bordläggning samt bordläggningstid. Tack. 
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Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det var väsentliga saker som ltl Axel Jonsson sade och som li-

beralerna stöder, även det kortsiktiga perspektivet med inbesparingar 

ska successivt faktiskt stöda kortruttsalternativen.  

Exemplet från Kökar var intressant och lika intressant är om man 

från Sottunga ska till Kumlinge, då måste man fara via Långnäs och upp 

till Hummelvik, fast man ser Kumlinge från land. Det blir helt vansin-

niga omvägar. Man kan också fråga sig vad det kostar för miljön. Det är 

intressant exempel att ta med sig vidare i debatten. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Det var ett väldigt intressant och balanserat anförande 

som Ålands Framtids ordförande höll. Jag vill tacka för det. 

Många av de synpunkter som fördes fram gör att jag nästan börjar tro 

att ledamoten har kikat lite i mina papper, speciellt vad gäller färjfästet 

på östra Föglö som ett gemensamt färjfäste från trafiken både norrifrån 

och sedan vidare. Det är en intressant idé och den finns nu också med 

som en del i det fortsatta arbetet. Det är en möjlighet som man också tit-

tar på. 

Sedan måste jag avslutningsvis få säga, lite humoristiskt kanske, ta 

det för vad det är. Men det stod just en ledamot uppe i talarstolen och 

upplyste lagtinget och regeringen om att man inte behöver bygga 

Vårdöbron för den är inte ekonomiskt försvarbar. Ltl Axel Jonsson säger 

nu att man behöver bygga en bro för den är ekonomiskt försvarbar. Jag 

stöder det sista. Jag tror också det är viktigt att vi bygger nu, inte en ny 

Vårdöbro, jag handskas ovarsamt med orden, utan en bro över Prä-

stösund.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är trevligt att Ålands Framtid och regeringen är överens i den frå-

gan. Vad socialdemokraterna har fått för sig vill jag inte desto mera 

kommentera. Men enligt de kalkyler som vi har gjort och tydligen också 

landskapregeringen så kommer den här bron att spara in sig själv när 

man får bort vajerfärjan som dessutom sedan kan frigöras till ett annat 

ställe. Vi ser det som en självklar investering. Vi lade också en finans-

motion om detta vid senaste budgeten. Vi vill driva på den frågan. Vi ser 

gärna att landskapsregeringen får spaden i marken så fort som möjligt 

när det gäller bron över Prästösund. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Jag skulle vidare vilja kommentera huvudanförandet till 

den delen det rör Kökartrafiken till Galtby vintertid. Visst är det så, om 

man tittar statistiskt sett, att beläggningen är svag, om man bara tittar 

till beläggningen. Men tittar man till realiteterna, till världen och vad 

den linjen betyder för Kökarborna och Sottungaborna så är linjen ex-

istensberättigande även vintertid, men kanske i någon mindre omfatt-

ning än tidigare. 
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Talmannen 

Jag måste påminna om att det blev fel nu när repliken gick mot någon som inte kunde 

försvara sig. Socialdemokraterna kunde inte i replik försvara sig. Talmanskonferensen 

har noterat att man måste vara noga med replikerna. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Ålands Framtids representant här har svaret på frågorna 

och det är ju bra. Partiet brukar ju värna om det allmänna och att man 

inte ska göra av med för mycket pengar. Vilket tak har Ålands Framtid 

för hela den här lösningen på skärgårdstrafiken? Finns det något övre 

tak? Man tar Vårdöbron nu, något annat färjfäste sedan och så säger 

man att det lönar sig för man får ned kostnaderna för driften. Hur 

mycket är man villig att betala? Förklara gärna detta med Vårdöbron. 

Hur blir den bron så lönsam om man investerar i den? Löser det 

kortruttsproblematiken för hela skärgården? 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Ltl Barbro Sundback ska få ett enkelt svar. Vi är beredda att investera 

där vi ser att investeringarna betalar sig tillbaka inom rimlig tid. Barbro 

Sundback kan slå upp den finansmotion där vi redogjorde i siffror, år, 

räntor och alltihop för vad det kostar att bygga Vårdöbron enligt land-

skapsregeringens siffror, och hur länge det tar att spara in den, enligt de 

räknemetoder man använder sig av även inom regeringen. Vi från 

Ålands Framtids sida är beredda att investera för att komma ner i drift.  

Om man tittar på ett direkt tak, så kan jag inte ge ltl Sundback något 

miljonbelopp. Jag ser det som regeringens uppgift att räkna på alla de 

olika alternativ som fanns i kortruttsmeddelandet och välja ut det bästa 

och sedan ser man vad helheten blir. Ålands Framtid har ingen möjlig-

het att kalkylera ut den totala kostnaden för kortruttsprojektet. Det 

måste regeringen som sitter på all information kunna göra.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tycker att det här sista kanske inte riktigt ändå var att ta ansvar för 

den här frågan. Det är tydligen upp till regeringen att göra de här kalky-

lerna. Jag är inte så säker på att här finns en majoritet för att göra såd-

ana enorma investeringar, både i infrastruktur och i tonnage, som 

många fantiserar om. 

Jag sparar tyvärr inte Ålands Framtids motioner så det skulle vara bra 

om ltl Jonsson presenterar de siffrorna nu så att vi får höra, en gång för 

alla, hur bra den där investeringen skulle vara. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Tyvärr kan jag inte göra det eftersom jag inte har siffrorna, som vi tog 

fram för snart ett år sedan, i huvudet. Det är enkelt för ltl Sundback att 

leta upp motionen om hon är intresserade av ämnet. Sedan får hon 

gärna argumentera emot dem när det blir aktuellt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Anders Englund, replik 

Det var i stora drag ett jättebra anförande av ltl Axel Jonsson. Jag ska i 

alla fall haka på det bästa i det här anförandet. Han nämnde Vårdöbron 

och det understöder vi givetvis och det vet vi att regeringen också jobbar 

på. Den betalar sig, det är ett av de bästa projekten, vilket vi kan redo-

göra för längre fram om det behövs. Men jag tror kanske inte att det lö-

nar sig för alla. 

Klarar man inte av att bygga en bro mellan 400-500 meter, så hur ska 

man klara av det andra? Tack, Axel! 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Det verkar som om ltl Englund har en del arbete att göra i sitt regerings-

samarbete. Fortsätt gärna att övertyga resten av vårt lagting här om att 

det är en lönsam investering.  

Ltl Anders Englund, replik 

Man jobbar intensivt med det här. Det ska bli intressant att se sedan när 

man lägger fram allt material. Då kan man först presentera detta full-

skaligt. Jag tror att både ltl Axel Jonsson och ltl Anders Englund kom-

mer att vara nöjda. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Talmannen påminner titulaturen. 

Ärendet kommer att bordläggas eftersom ltl Mats Perämaa, understödd av ltl Axel 

Jonsson, har föreslagit att ärendet ska bordläggas till plenum 07.09.2012. Önskar nå-

gon uttala sig om bordläggningstiden? 

Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! Jag föreslår att ärendet bordläggs till imorgon, torsdag 

20.09.2012. 

Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Jag tycker det är synd om majoriteten tänker köra över oppositionen 

i den här bordläggningsfrågan. Jag tycker att man binder lite ris åt egen rygg. 

Vi kan garantera att vi kommer med ett nytt spörsmål. Vi har alltså begärt 

bordläggning för att vi vill ta del av de turlistförslag som landskapsregeringen 

ännu inte har kommit med. Jag tycker att det skulle vara synnerligen tråkigt. 

Men det är upp till majoriteten, vill man köra över oppositionen så gör man 

det. 

Ltl Mika Nordberg 

Talman! Jag ber att få understöda ltl Runar Karlssons förslag om bordlägg-

ningstiden tills imorgon, torsdag.  

Det är full frihet för oppositionen att komma med nya spörsmål och så tar 

vi den debatten då. 

Talmannen 

Ltl Runar Karlsson, understödd av ltl Mika Nordberg, har föreslagit bordläggning till 

plenum 20.09.2012. Omröstning kommer därför att verkställas om bordläggningstiden. 

Den som röstar för ltl Mats Perämaas förslag röstar ja. Den som röstar för ltl Runar 

Karlssons förslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. 

Jag ber ja-rösterna resa sig. Talmannen röstar nej. Jag ber nej-rösterna resa sig. 
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Majoritet för nej. Lagtinget har sålunda beslutat att bordlägga ärendet till plenum 

20.09.2012. 

På talarlistan finns ännu vtm Viveka Eriksson, lagtingsledamöterna Anders Eriksson, 

Torbjörn Eliasson, Torsten Sundblom, Tony Asumaa, minister Veronica Thörnroos, lag-

tingsledamöterna Mika Nordberg, Göte Winé och Karl-Johan Fogelström.  

Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Det här är parlamentarism när det verkliga visar sin dåliga sida, 

tycker jag. En majoritet har fullständig makt och kan med detta köra över op-

positions vilja att få några veckor till på sig att bereda sig inför ett kommande 

klämförslag. 

Landskapsregeringen har hållit på att jobba med förslag på turlistor och 

nya avgiftstabeller. Vi har ännu inte sett dem. Vi ville se dem innan vi lägger 

vårt klämförslag. Det blir ju så att landskapsregeringen i år också får göra 

dubbeljobb så det är upp till majoriteten som har valt det. Men jag tycker 

verkligen att det är mycket tråkigt.  

Den liberala gruppen tror inte längre på infrastrukturminister Törnroos. Vi 

tvivlar på att ministern kommer att klara av att konkretisera och verkställa 

planerna på kortrutt. Vi anser att ministern med sitt agerande skapat en stor 

osäkerhet hos brukare av skärgårdstrafiken och bidragit till att splittring och 

motsättningar uppstått i samhället när det gäller just skärgårdstrafiken. 

Sällan har väl en fråga samlat så stor politisk enighet, alla partier har ställt 

sig bakom idén att utveckla skärgårdstrafiken med kortrutt. Sällan har en 

minister haft ett sådant starkt stöd från både majoritet och opposition för att 

förverkliga ett projekt. Det har formulerats i flera budgetluntor, i handlings-

program, i meddelanden och i betänkanden. Alltid samma mål, vi ska binda 

samman skärgården med korta färjpass och vi ska köra bil över land och inte 

färjor längs land. 

Enda möjligheten att trygga transportsystemet i skärgården på sikt är att få 

ner driftskostnaderna genom en omläggning av trafiken och genom investe-

ringar. Det är investeringar som kommer att löna sig både för landskapets 

ekonomi och för skärgårdsbornas livsvillkor och verksamhetsförutsättningar. 

Och så länge inget görs i den riktningen kommer pressen på driftsutgifterna 

att läggas på inbesparingar i turlistor med försämrade och så småningom 

obefintliga möjligheter att jobba och bo i skärgården.  

Men varför händer inget? Varför har inte mera konkreta steg tagits t.ex. för 

att förkorta södra linjen så att Kökar skulle köra över Föglö. Det är ju ett pro-

jekt som alla partier har gett sitt stöd och som direkt skulle ge stora inbespa-

ringar. Det här är ett projekt som har funnits med i liggande budget och som 

förra regeringen skrev in i budgeten. Dåvarande regeringspartier tryckte på 

att man skulle komma vidare. 

Är regeringen handlingsförlamad? Är det ministerns tvehågsenhet eller 

möjligen kanske egna intressen som sätter stopp för verkställigheten? Finns 

det överenskommelser, kassaskåpsavtal mellan regeringspartierna att vissa 

delar i skärgårdstrafiksystemet inte får röras. Är det med Kökar som med 

Hummelvik? Där ryktas det om att man redan i regeringsförhandlingarna 

slog fast att Hummelvik inte får röras under mandatperioden. Stämmer det? 

Frågan vi ställt oss mot den bakgrunden är, hur kan man på ett trovärdigt sätt 

göra en övergripande planering för kortrutt om en av de viktiga nyckelbitarna 

i skärgårdstrafikpusslet inte får röras?  
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I spörsmålssvaret, som för övrigt innehåller många runda formuleringar 

med lite konkret verklighetsbeskrivning, får vi läsa om ”kompletterande ut-

redningar och analyser” om ”förarbete för de djupare analyserna” om ”ar-

betsgrupp för framtida tonnage” om ”analys som ska ta fram prognoser” 

och ”att ett ramavtal för projektledningstjänster har upphandlats” sedan 

ska det ”tas fram upphandlingsunderlag för tekniska utredningar för olika 

delprojekt”. 

Regeringen Gunell gjorde inledningsvis ett stort nummer av att detta var 

en regering som inte skulle utreda, nu skulle ärmar kavlas upp och det skulle 

komma att hända så mycket på verkställighetsfronten. Nå, redan efter 10 må-

nader börjar vi se vartåt det lutar. Inte minst spörsmålssvaret är ett bevis på 

den verkställighet som uteblev och hur obekväma frågor, där det är svårt att 

nå politisk enighet, begravs i arbetsgrupper och utredningar. 

Sorgligt i sammanhanget är att landskapsregeringen i svaret inte överhu-

vudtaget försökt beskriva på vilket sätt de med mindre pengar ska se till att 

verksamhetsförutsättningarna i skärgården tryggas.  

Landskapsregeringens focus är de ramar som satts upp för budgetarbetet 

och att lagt kort ska ligga. Men hur tänker landskapsregeringen använda de 

begränsade resurserna för att ge skärgårdsbor en framtidstro, för att unga 

människor ska ha en vilja att satsa på skärgårdslivet, för att garantera företag 

och pendlare en trygghet och att mattan inte dras undan för den egna för-

sörjningen? 

Liberalerna tror som sagt inte längre på minister Törnroos förmåga att 

sköta verkställigheten inom trafikområdet. Samtidigt ställer vi oss frågande 

till hur de andra majoritetspartierna agerar. Jag tycker att de flesta partier 

här idag ganska tydligt har klargjort hur man ser på detta med korttutt. Man 

vill jobba vidare med kortrutt.  

Jag uppfattar att majoriteten fast vid förverkligandet av kortrutt. Är parti-

erna nöjda med förhalningar, utredningar och arbetsgrupper. Det är en viktig 

fråga som jag tycker att regeringspartierna också ska ge ett svar på. Stämmer 

det att det finns ett kassaskåpsavtal om Hummelvik?  

Kan faktiskt moderater, obundna och sossar stöda det långruttsalternativ 

som presenterats för skärgårdskommunerna och som kommer att cementera 

långrutt i skärgårdstrafiken?  

Våra politiska föregångare har med stor möda byggt upp ett nätverk inom 

skärgården, förlängt landsvägarna så att man också kan bo i skärgården. I det 

arbetet har det funnits ett solidariskt tänkesätt. Politiker från olika delar av 

Åland har enats om att skärgården ska vara en levande del av Åland. Den so-

lidariteten ser jag tecken på att är hotad idag. I den allmänna debatten, nu ta-

lar jag inte om lagtinget, finns starka motsättningar och ett allt mer högljutt 

ifrågasättande av att skärgårdstrafiken upprätthålls. Det är synd. Ministrar 

och vi lagtingsledamöter har ett stort ansvar att förklara och argumentera för 

varför en fortsatt solidarisk hållning är viktig för oss alla och för hela Åland. 

Också mellan olika delar av skärgården finns motsättningar och olika intres-

sen. I turlistspelet har olika skärgårdskommuner spelats ut mot varandra. 

Genom att söndra kan man också härska! 

Nu är det dags för regeringen att få ordning på skärgårdstrafikfrågorna. 

Landskapsregeringen måste agera utifrån det helikopterperspektiv, som mi-

nister Thörnroos påstod att finns som inte vi ser, med hela Ålands bästa för 

ögonen utan att titta på egna intressen. Ekonomin sätter sina tydliga gränser 
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men inom de ramarna finns det möjlighet att bygga ett trafiksystem som ger 

skärgårdsborna framtidstro och verksamhetsförutsättningar att arbeta och bo 

i skärgården. Tack. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Man blir något förvånad över före detta lantrådet Viveka 

Erikssons brösttoner i den här frågan. 

Man skyller nu alla brister i skärgårdstrafiken och att man inte har 

kommit i gång med kortrutten på sittande regering i allmänhet och på 

infrastrukturministern i synnerhet. Vad hände då under de fyra senaste 

åren? Vad hände konkret från det att man perioden innan hade lagt ett 

kortruttsmeddelande som hade diskuterats och som skulle sjösättas? 

Det vore intressant att få en liten reflektion också över den delen. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det hände en hel del, bl.a. hade man ganska långtgående planer 

och hade jobbat ganska mycket med en tunnel till Föglö, men en majori-

tet drog plötsligt undan mattan. Det var en viktig pusselbit i hela skär-

gårdstrafikpusslet för att binda samman skärgården, för att få ihop kort-

rutt och för att få både norra och södra linjen över Föglö. Då måste man 

ha en fast förbindelse till Föglö, vilket var planen då. Men jag vill påstå 

att plötsligt började det politiska modet att svaja i den frågan. 

Landskapsregeringen lade fram ett kortruttsmeddelande. Landskaps-

regeringen hade i flera budgeter skrivit om detta. I den sista budgeten 

som vi lade så fanns det alldeles tydligt skrivet att man skulle gå vidare 

med Föglöprojektet. 

Minister Johan Ehn, replik 

Talman! Det var ett intressant anförande. Det var planer, skrivningar 

och det var planer och det var skrivningar. Vad är skillnaden mot det 

som man nu försöker anklaga den sittande regeringen för? Jag ser inte 

skillnaden. Jag hör också till dem som gärna skulle se att vi kom vidare 

med frågan. Jag tror inte att vi kommer speciellt långt i den här frågan 

genom att fortsätta pajkastningen som vtm Eriksson nu inleder med att 

säga att det är nu som den här frågan har gått i stå. Frågan har gått i stå 

för länge, länge sedan.  

Om det var på det sättet att vtm Eriksson, dåvarande lantråd, ansåg 

att denna fråga hade en sådan vikt då borde man redan då ha dragit 

konsekvenserna av det dåvarande regeringssamarbetet och lämnat in 

sin avskedsansökan och försökt bilda något nytt. För det här är inte rent 

politiskt spel. Det här är att försöka slå blå dunster i ålänningarna och 

försöka förklara att det någon annan som bär ansvar för att vi inte har 

kommit tillräckligt långt i den frågan efter att vi har suttit i den här rege-

ringen i ett år. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det har funnits en plan. Det har funnits en strategi som ritades 

upp av den förra regeringen. Då är nästa steg verkställighet. I årets bud-

get avsattes det medel för att komma igång med Föglö. Liberalerna har 

gång efter annan pekat på att en viktig driftinbesparande åtgärd är att 

Kökartrafiken ska köra över Föglö. Vi vill börja se en konkretisering av 
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det. Vi efterlyser att vissa projekt ska börja konkretiseras. Man kommer 

att ha många projekt framöver, man måste ta dem vartefter och land-

skapsregeringen måste prioritera i vilken ordning man väljer att förverk-

liga projekten. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Minister Ehn sade att han var lite förvånad. Jag är 

mycket förvånad över vtm Eriksons anförande. Jag tycker att hon är en 

balanserad kvinna men utfallet framförallt mot infrastrukturministern 

tycker jag inte om.  

Jag satt med också i förra regeringen och jag vet att det är en svår 

uppgift. Vi politiker har jobbat med detta ända sedan 60-talet. Den här 

regeringen undersöker saker och ting, man ta reda på och man tar fram 

alternativ som man kommer att visa här i lagtinget och sedan ska vi 

välja. Det är bra. Att ha alla papper i ordning är enda möjligheten att få 

igång de här projekten.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Under den förra perioden kommer jag väl ihåg våra tvågrupp-

smöten där vi diskuterade att man måste komma vidare med konkreta 

projekt. Ltl Eliasson säger nu att man ska ha en allmän analys av helhet-

en innan man sätter igång och det vill ju inte vi, vi vill se till att man fak-

tiskt kommer igång med de konkreta projekten, att man börjar sätta be-

tong på östra Föglö, en konkretisering. För det kommer att ta oändligt 

många år innan man har verkställt hela kortrutten.  

Under tiden ligger pressen på turlistorna. Vi sade väldigt tydligt un-

der den förra perioden att vi då sparade 3000 körtimmar. Vi sade att 

nästa gång när man ska gå in och spara så då måste det bli omläggning 

och omstrukturering. Vi kan inte hålla på att nalla på turlistorna. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Ja, det vill vi ju alla. Ett enigt lagting vill arbeta på 

kortrutten, oberoende hur man försöker bolla med orden. Det vill cen-

tern och det vill alla regeringspartier och det vill också oppositionen. Det 

här som vi håller på med nu, att bolla med ord, tror jag faktiskt är 

kontraproduktivt. Vi kommer inte vidare. Det här spörsmålet kommer 

inte att föra fram kortruttssatsningarna en enda millimeter. Det är risk 

för att det går bakåt. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Hur kan ltl Eliasson säga att på grund av oppositionens spörs-

mål, som är ett instrument för oss att få igång en debatt, att detta skulle 

leda till att ärendet går bakåt? Efter maktdemonstrationen om bord-

läggningen så kan det ju förstås vara möjligt att vi också får börja fun-

dera på att vi ska känna oss obekväma så att vi inte vågar väcka något 

initiativ för det kanske stör regeringen så att det kanske börjar gå bakåt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Vtm Eriksson går upp i falsett över att vi röstade om en 

bordläggningstid. Att man har röstat ner oppositionen har också skett 

många gånger när liberalerna har varit i majoritet, om man har ansett 

att det har varit fel. Det är ju fel. Hela det här spörsmålet är ju fel. Det 

här handlar om helt andra saker än vad som nu är aktuellt. Debatten 

handlar om de turlistor som landskapsregeringen måste snickra fram 

för att få ekonomin att gå ihop. Det är kris i ekonomin i landskapet, där-

för måste man ta de här åtgärderna. Debatten handlar inte om lång eller 

kortrutt. Oppositionen och dess medlöpare har ju lurat befolkningen ute 

i bygderna med sin långruttsretorik. Inte är det någon som vill ha det 

här systemet som vi har idag. Vi vill alla bli av med det systemet och få 

kortrutt, så fort det bara är möjligt. Men inte går det som en alternativ 

lösning till de här turlistorna. Det tar några år, bara miljökonsekvensbe-

dömningen, miljötillstånd och vägplaneprocessen kommer att ta tid. 

Spaden kommer inte att sättas i marken förrän det är klart. Jag tycker 

att man ska prata om rätt saker i rätt tid.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag tror nog att oppositionen förbehåller sig rätten att själva 

bestämma om vad vi vill prata om i lagtinget. Vi väcker de initiativ som 

vi väljer att föra fram. Vi förväntar oss då också att vi ska få en ordentlig 

debatt om det. Majoritetsblocket kan inte stå och säga att oppositionen 

gör fel för att vi vill diskutera skärgårdstrafiken. Långruttsdiskussionen 

beror på att man i det här förslaget om turlistorna sätter två parallella 

färjor på långrutt, istället för att välja att binda ihop skärgården via tvär-

gående, vilket har kommit som ett mycket bra inbesparingsalternativ. 

Det skulle leda till de inbesparingar som man har satt som mål. Samti-

digt skulle man trygga transporterna internt inom skärgården. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det är alldeles tydligt att man avgör själv vad man tar upp 

till debatt och hur man vänder på de retoriska begreppen. Det här har ju 

ingenting med verkligheten att göra. Menar vtm Eriksson och opposit-

ionen att vi inte ska göra någonting åt den befintliga trafiken, utan den 

trafiken ska få blöda med 4 miljoner i året tills vi kan förverkliga kort-

rutt? Det är ju så som man måste tolka diskussionen.  

Det är kris i ekonomin. Vi måste göra någonting med den befintliga 

trafiken. Då måste man kunna plocka om byggstenarna så att det blir så 

bra som möjligt. 

Till sist vill jag säga att vi har ännu inte sett det slutliga förslaget på 

turlistor. I våra diskussioner i regeringssamarbetet har man vänt på alla 

stenar nu efter remissrundan. Det som kommer ut av den här processen 

kommer att bli jättebra. På det viset välkomnar jag ett spörsmål om 

detta i så fall, om man vill diskutera det. Men prata inte om långrutt, 

ingen ville ha något som heter långrutt. Det är ett retoriskt begrepp som 

ni har lurat folk med. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Då förstår jag inte varför inte majoriteten kunde låta oss bord-

lägga det här ärendet för att vi skulle få se det fantastiska förslaget på 
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turlistorna? Jag förstår inte det. Vi har ju för avsikt att komma med ett 

åtgärdsförslag som beror lite på hur man har omformat turlistorna, men 

majoriteten vill inte att oppositionen ska få se turlistorna. Vi ska inte ha 

alla papper på bordet. 

När det gäller vad liberalerna och oppositionen vill göra så vill vi 

också spara inom skärgårdstrafiken. Vi har ju kommit med ett alterna-

tivt förslag där man skulle bygga en huvudlinje på tvärgående. Man 

skulle ta bort den långa rutten på norra linjen. Det är ett förslag som 

kommer att medföra betydande inbesparingar. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Jag försöker i svallvågorna av replikerna förstå vad li-

beralerna egentligen förespråkar för sorts skärgårdstrafik. Är det en rätt 

uppfattat att man ville ha det som ltl Perämaa sade, en huvudlinje med 

matartrafik? Jag förstår att den linjen skulle utgå ifrån Kumlinge, eller 

är det bara norra linjen som ska gå den vägen? Sedan ska vi ha någon 

slags kortrutt på södra linjen med Kökar- och Sottungatrafiken som går 

över Föglö. Är det detta som är liberalernas förslag? I så fall är det inte 

riktigt samma som ltl Perämaa förespråkade, en huvudlinje med matar-

trafik. Jag tycker att det skulle vara värdefullt om vi nu skulle få veta vad 

liberalerna, som kan det här, vill ha. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ett framtida kortruttsystem bygger egentligen på att trafiken 

går i ett ”J”, från norr över Kumlinge, Sottunga, Föglö och fasta Åland. 

Men då måste man bygga samman på flera ställen, vilket den här planen 

långsiktigt går ut på. 

Det kortsiktiga inbesparingskravet som finns nu så där bygger vårt al-

ternativ på att tvärgående linjen, som binder ihop skärgården, ska bygga 

vidare på kortrutten. Vi satsar på kortrutt, vi inleder ett kortruttsarbete 

genom att köra Brändö, Kumlinge, Långnäs fram till dess att Föglö är 

mera sammanbyggt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack för det svaret. Jag tror fortfarande att det här inte är riktigt klart 

tänkt. Jag tror att det i den här frågan finns en intressemotsättning mel-

lan vtm Eriksson och ltl Perämaa. Det är antagligen betingat av lokala 

intressen. Det är ganska uppenbart, åtminstone om man tittar på kar-

tan, att Perämaas linje är den mest rationella. Sedan finns det starka fö-

respråkare för Föglöalternativet som vicetalmannen tog upp här i sam-

band med tunneln. Är tunneln något som vtm Eriksson ännu drömmer 

om eller aktivt kommer att arbeta för, eller är tunneln för evigt borta? 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Nu vet jag inte vad ltl Sundback säger. Ltl Perämaa och jag är 

ganska eniga om både det kortsiktiga och det långsiktiga. Jag tror att ltl 

Sundback måste ha missuppfattat antingen ltl Perämaa eller mig. Vi har 

en väldig samsyn. Föglö kommer med i bilden i ett senare skede när 

man har bundit samman Föglö närmare fasta Åland. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Det finns ett praktiskt problem, en verklighet som kom-

mer emot ganska brutalt vad gäller vicetalmannens förslag om trafik-

ledningar. Den lyder som följer; den hamn, Snäckö, som vtm Eriksson 

föreslår här att man skulle använda sig av och dra Kumlinge- och Brän-

dötrafiken över så låter sig svårligen göras. Det beror närmast på att vi 

inte får in några fartyg i hamnen, bara våra två minsta fartyg. Det är 

svårt att få 105 000 passagerare över med de två minsta fartygen som 

har fullt sjå med att klara ungefär 20 000 passagerare. 

Sedan är det en annan sak, faktiskt lite rolig med tanke på retoriken i 

salen, det är att det längsta passet från Kumlinge är Långnäs-Snäckö, 

som är 18,5 sjömil, medan Hummelvik-Norra Kumlinge är 13,3 sjömil, 

så det är en riktig, riktig långrutt! 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Hamnen i Snäckö känner vi väl till, den förde vi mycket dis-

kussioner om när vi satt tillsammans i regeringen. Det fanns en begäran 

om att man skulle åtgärda hamnen så att man skulle kunna använda 

Snäcköhamnen för alla fartyg. Det har nog funnits med. Frågan är varför 

det inte är åtgärdat redan? 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Den främsta orsaken att det inte är åtgärdat är för att det 

är ett projekt som sträcker sig över flera år att få det verkställt med 

tanke på muddring och annat och det kostar lika många miljoner. Det 

var väl en av orsakerna, samt att det de facto inte ingår i de framtida 

kortruttsdragningarna eftersom linjen är tänkt att gå från Simskäla och 

sedan troligtvis via Sottunga. 

Jag upprepar min fråga, om det låter sig göras för talmannen; sträck-

an Långnäs-Snäckö som är den längsta sträckan, oberoende var man tar 

iland på Kumlinge på norra Kumlinge eller vid det framtida Bärö, hur 

kan den sträckan vara så attraktiv? Det är ju en riktig, riktig långrutt. 

Talar man kortrutt i det perspektivet så är det Överö-Snäckö som man i 

så fall borde fundera lite vidare på.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Detta med Hummelvik är väldigt intressant. Jag har fortfa-

rande inte fått något svar och nu har inte ministern mera repliker att 

svara.  

Jag skulle gärna höra lite mera om det här kassaskåpsavtalet. Mi-

nistern har ju ett anförande senare så då får jag säkert veta det. 

Man måste definitivt binda samman skärgårdstrafiken i en rutt. Så 

småningom när man få lite längre perspektiv så går självfallet all trafik 

via Föglö, om det då blir Algers eller Överö är väl också osäkert.  

Vi har upprätthållit två långa linjer istället för att bygga ihop dem. Jag 

kan hålla med om vi borde ha byggt ihop linjerna mycket tidigare.  
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Det har varit en ganska intensiv och hård debatt och en hel del 

känslor inblandade, vilket man får ha förståelse för. Det berör många region-

er och många små samhällen, framförallt ute i skärgården. 

Mot den bakgrunden tyckte jag att det var ganska osmidigt från regerings-

blockets representanter att rösta om bordläggningstiden. Det är ju de facto 

förslaget till de nya turlistorna som ligger till grund för hela spörsmålet.  

Det är klart att man gärna hade velat invänta det nya förslaget, som i me-

dia har aviserats att ska komma, innan man slutgiltigt kan ta ställning till vad 

det här kommer att innebära. Det förekommer ett maktspråk som jag tycker 

att är väldigt onödigt, ett maktspråk som vi ofta ser även i utskotten. Det är 

inget resonemang överhuvudtaget utan det är korta formuläret och majorite-

ten bestämmer. Det har väl alltid varit så mellan regeringspartierna och op-

positionen att det kan vara lite låst. Jag har ändå en viss erfarenhet att vara i 

opposition och kanske en viss erfarenhet att även vara i regeringsställning, 

och jag tycker personligen att så låst som det är nu har det nog aldrig varit. 

Det är synd men vi ska hoppas att det blir bättre. 

När det gäller det här spörsmålet så att spara är svårt, infrastrukturmi-

nister Thörnroos, det har jag den största respekt för. Alla vill också ha det 

såsom det alltid har varit, det kan man tycka vad man vill om och det tror jag 

också att man får ha respekt för.  

En sak som jag har saknat i denna debatt är den andra delen av frågan; vad 

gör landskapsregeringen för att återupprätta den sviktande framtidstron i 

skärgården som förslaget skapat? 

Personligen berördes jag mycket av de tidningsartiklar som publicerades, 

om bl.a. Kumlingeungdomar som var väldigt oroliga för om de skulle våga 

bygga och bo i det samhället som de hade tänkt. Det ser jag som ganska all-

varligt, speciellt när man pratar om att hela Åland ska leva. 

Vad behövs för att man ska få framtidstro? Jag tror att det behövs ett sta-

bilt politiskt ledarskap, det behövs ett förutsebart ledarskap och det behövs 

ett kommunicerande och lyssnande ledarskap. Jag anser att vi inte riktigt har 

detta nu. Det kommer alltför mycket utspel som ibland går i den ena rikt-

ningen och ibland i den andra riktningen. Det kan ibland vara linbanor som 

ska gå till öarna istället för skärgårdsfärjor, som vi hörde om i valdebatterna. 

Ibland ska hela flottan flaggas ut till Sverige med de konsekvenser det skulle 

innebära och nyss inköpta fartyg ska säljas osv. Enligt mitt förmenande är 

inte det här ett stabilt ledarskap och det är inte heller förutsebart ledarskap. 

Jag hoppas att man från regeringens sida kan tänka på det här. För det är 

detta som skapar framtidstro. Det är heller inte ett kommunicerande ledar-

skap. Jag hoppas och tror att gemene man nog förstår att man måste spara, 

men då måste man också kunna kommunicera ut det på ett sätt så att folk 

förstår vad det handlar om. 

Det är många på talarlistan så jag ska inte hålla så långt anförande. Jag 

tycker att Axel Jonsson från Ålands Framtid hade ett av de mest konkreta och 

nytänkande anförandena. Jag noterade att ltl Barbro Sundback sade att 

Ålands Framtid brukar ju inte vilja göra av med pengar, och det var ju bra, då 

har vi lyckats med någonting som vi vill kommunicera ut. 
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När det gällde Vårdöbron hade hon en hel del frågor och därför släpade jag 

upp datorn för jag fick inte ut det på papper. Jag ber om ursäkt för det. 

Vi lämnade in en finansmotion i november i fjol, under rubriken 

kortruttsinvesteringar. Vi ville att man skulle upphandla en förhandsstudie 

för en fast förbindelse mellan Prästö-Töftö. Vi gjorde en uträkning i den mot-

ionen som jag vill hänvisa till som svar på Sundbacks frågor. De här uträk-

ningarna gjordes på liknande villkor som dem som gjordes för Finlandskabel; 

tre procents ränta de första tio åren och fem procent under resterande tid. 

Dock förlängde vi avskrivningstiden i det här exemplet i 40 år och uträkning-

en är gjord som ett annuitetslån. I dagsläget kan man konstatera att den år-

liga driften mellan Prästö och Töftö har varierat mellan 500 000-700 000 

euro per år.  

Investerings, kapital- och avskrivningskostnaden för linfärjorna uppgår till 

en beräknad årskostnad om ca 300 000 euro inklusive räntekostnader. Detta 

baseras på kostnaden för återanskaffning av en ny färja, uppskattat till cirka 4 

miljoner euro, som sedermera har visat sig vara för lågt, och som beräknas 

ske vart tjugonde år.  

Utgående från nuvarande drifts genomsnittliga årskostnad om 600 000 

euro och per år, och kapitalkostnaden för linfärjorna, 300 000 per år, kunde 

landskapet utan inflationsjustering finansiera en bro till en kostnad på drygt 

16 miljoner euro. Jag har uppfattat att kostnaderna för en bro, beroende på 

höjd, är 15-30 miljoner. Jag vill också tillägga, innan jag knyter ihop den här 

ekonomiska säcken, att man också behöver fundera väldigt noggrant om den 

här vattenleden behöver vara seglingsbar. Finns det alternativa rutter? 

Räknar man dessutom med en inflation på 2 procent som innebär en kost-

nadsökning av driftskostnaderna med 2 procent per år skulle kostnaden på 

20 års sikt stiga till närmare 900 000 euro per år, vilket ger ytterligare mar-

ginal. Således kan även en större investering än 16 miljoner motiveras. 

Detta var en ganska väl genomarbetad finansmotion, men den finansmot-

ion mötte de öden som de flesta finansmotioner brukar röna, tyvärr. 

Jag tror det skulle vara bra för det här parlamentet om vi kunde ha större 

respekt för varandra när det gäller regeringsblocket och när det gäller oppo-

sitionen. Kanske det någon gång också kan finnas någonting vettigt som 

kommer från oppositionens sida. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Ltl Anders Eriksson säger att turlistorna och den debatten 

ligger till grund för spörsmålet. Läser man frågan så nämns det ingen-

ting om det, utan det är den här långruttsretoriken som framkommer i 

frågeställningen. Är det så att man vill ha en debatt om turlistorna så 

borde man antingen ha väntat med spörsmålet tills turlistorna kommer 

eller lämna in ett spörsmål som handlar om turlistorna. Då kan vi få en 

debatt om detta här i lagtinget. Det kanske skulle vara bra för då kan 

inte oppositionen med sin långruttsretorik undslippa sig det ekono-

miska ansvaret för landskapets kassa, vilket man försöker göra nu, när 

det är kris i landskapets ekonomi, genom att hitta på alternativ som är 

helt orealistiska och som inte går att genomföra på samma tid som man 

genomför turlistorna, alltså från nyårsafton. Välkomna med ett nytt 

spörsmål som handlar om rätt sak när beslutet om turlistorna är taget. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller förslaget till turlistor så var det just detta som skapade 

den här bristande framtidstron, som jag nämnde i mitt anförande. Det 

var också en viktig del i detta spörsmål. Det var också en av huvudorsa-

kerna till att jag och Ålands Framtid tyckte att vi behöver ha en sådan 

här debatt. Vi har ju trots allt varit helt eniga i lagtinget om att kortrutts-

frågorna ska drivas vidare i rask takt. Men åren går, utredning på utred-

ning utreder vad tidigare utredning kom fram till. 

Ltl Sundman pratar om långruttsretorik, varför skulle det vara någon 

retorik? Med det förslag som lades fram så slår man ju fast de långa 

kostsamma rutterna och drar in billigare kortare rutter. Det är ett väl-

digt, väldigt konstigt sätt att utarbeta turlistorna på just med tanke på 

att vi alla har varit eniga om att vi behöver jobba vidare med kortrutt. 

När det gäller vårt ekonomiska ansvar så tog jag nu igen upp ett tyd-

ligt exempel på vilket sätt vi tar ekonomiskt ansvar. Vi visar att de inve-

steringar som vi vill ha kan finansieras. 

Talmannen 

Tiden är ute!    

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Ltl Anders Eriksson sade det själv; turlistförslag. Det förslag 

som har funnits, som har skickats ut och som har debatterats är just ett 

förslag. Sedan kommer man att ta ett beslut och fastslå turlistorna. Se-

dan kan man diskutera det i så fall, om man är kritiskt inställd till dem. 

Men som jag ser det kan man inte diskutera någonting annat än att ra-

men ska hållas. När ÅHS håller sin ram, så ska inte den här ramen också 

hållas? Nå, inte enligt oppositionen. Från nyårsafton ska man drömma 

om att ha något annat trafiksystem på plats. Det är fullkomligt orealist-

iskt! Sedan pratar man om framtidstro. Det är klart att folk ute i bygder-

na är oroliga. Men den person som är sjuk och måste vänta sex veckor 

på en läkare, är inte den personens framtidstro i fara om vi inte håller 

budgeten? Ja, det är till och med ännu viktigare. Framtidstron drabbas 

av den här långruttsretoriken, när man slår blå dunster i medborgarna 

och tror att det finns ett alternativ som går att ta i stället för de här tur-

listorna då drabbar det framtidstron. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är alltid lätt att på retoriskt maner beskylla andra för retorik. 

När det gäller förslaget på turlistorna som skapade den här oron så är 

det viktigt att man kommunicerar ut varför, hur, när och var och att man 

lyssnar av de förslag som kommer. När ltl Sundman säger att vi borde 

ha inväntat det slutliga beslutet, så var det ju precis just det som vi rös-

tade om för ett par minuter sedan.  

Det är självklart, ltl Sundman, att ramen ska hållas speciellt när det 

gäller skärgårdstrafiken likaväl som när det gäller annat. Vi har inte stått 

och presenterat några drömmar. Om Sundman hade haft vänligheten att 

lyssna på ltl Axel Jonssons anförande så hade han kunnat konstatera på 

vilket sätt vi ifrån Ålands Framtids sida ville finansiera möjligheten att 

hålla tvärgående linjen kvar som vi anser att är viktig. Det tycker jag 

också att man kunde ha respekt för. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Visst har vi en samsyn, ltl Anders Eriksson. Jag tyckte 

också att ltl Axel Johnsons anförande var väldigt konstruktivt. 

Vad sedan gäller den nya Prästöbron, höjden på bron och faret så fö-

regår en dialog med berörda kommuner och även andra att i samband 

med ombyggnaden av Bomarsundsbron göra den öppningsbar så att 

man därigenom kan sänka höjden på Prästöbron och också få ner kost-

naderna den vägen. 

Det som oppositionen väljer att kalla långrutt det kallar vi det smart-

aste sättet att använda de fartyg, de hamnar och den lagstiftning som vi 

har tillgängliga här och nu för att skapa mesta möjliga trafik till minsta 

möjliga peng. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller Vårdöbron så tycker jag att det är väldigt bra om man tit-

tar på alternativ. I den här utvikningen som jag gjorde i vår ekonomiska 

kalkyl så sade jag att det var bra om man kunde titta på alternativ. Jag 

har uppfattat att vi från vår sida och ansvarig minister har haft en ge-

mensam syn och det är bra. När det gäller den här viktiga frågan hoppas 

jag också att vi kan komma bort ifrån det här utredningsstadiet så att vi 

verkligen får någonting konkret att ta fasta på. 

Långrutt, nå, man får kalla det vad man vill. Långrutt har varit veder-

taget när det gäller linjerna ut till Brändö och Kökar, åtminstone så 

länge som jag har varit med i politiken. Det är inte något retorisk som 

har hittats på nu.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Det var ju väldigt värdefullt att jag fick information om 

hur man i Ålands Framtid har resonerat och räknat på Prästösundsbron. 

Det låter väldigt vederhäftigt och bra. Däremot var det lite som jag 

tänkte; det var bara själva bron det gällde, det gällde inte krav på att 

bygga ut vägar och Bomarsundsbron osv. Man bygger bort en flaskhals, 

men det finns flera andra. Min kritik är att det inte finns något helhets-

grepp. Att bygga Prästösundsbron förutsätter kanske att Hummelvik 

kvarstår som en ändhamn, det har en betydelse. Men om vi inte har 

Hummelvik kvar? Då har ju bron inte någon betydelse för skärgårdstra-

fiken och det är väl detta som är det primära i den här diskussionen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Bron har ju fortfarande betydelse för Vårdö kommun, det är ofrånkom-

ligt. Vi måste ju ha samma trafik som vi har, om vi inte vill att Vårdö-

borna ska sitta där de sitter, vilket jag inte hoppas. Kalkylen som jag 

presenterade, som jag noterade att ltl Sundback sade att var vederhäftig 

och bra, bygger just på att man skulle bygga mellan Prästö och Töftö. Vi 

har inte pratat om Bomarsundsbron överhuvudtaget. Men det är säkert 

något som man kan titta på som ett alternativ. Jag är tveksam till om 
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höjden måste vara 20 meter fri höjd mellan Prästö och Töftö. De alter-

nativen skulle jag vilja titta mera på. 

Med dagens färjtrafik mellan Prästö och Töftö så med 16-20 miljoner 

kunde man få ett nollsummespel. Det är ganska intressant. Den typen av 

investeringar som man kan räkna hem borde man göra. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Javisst, men nu diskuterar vi kortruttsystem. Alla investeringar som 

landskapet föreslår att genomföras syftar ju till att bygga ut det här kort-

ruttsystemet som i sin tur ska minska på driftskostnaderna för skär-

gårdstrafiken. Om inte Hummelvik finns kvar, vilket vi inte vet eftersom 

alla omfattar det, då är det här är en annan sak. Det handlar då om att 

bygga bort det här färjfästet för Vårdöborna och då är jag tveksam till 

om det inte är viktigare att sätta pengarna till ÅHS kanske. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är politiska prioriteringar som vi förhoppningsvis får göra en dag 

bara vi skulle få fram lite underlag.  

Ltl Sundback ställer hela tiden nya frågor. Nu var det ett kortruttssy-

stem vi diskuterade. Vad vill ltl Sundback själv? Vi har nu i två anfö-

rande försökt peka på vad vi vill göra. När man ska ha trafik via både 

Långnäs eller förhoppningsvis östra Föglö och Hummelvik, så är Vårdö-

borna oroliga för att om man inte har Hummelvik kvar så finns det inte 

någon grund för att bygga en bro. Medan jag menar att vi fortfarande 

måste ha goda kommunikationer till Vårdö. Kan vi bygga bort de drifts-

kostnader som finns där och kan vi få en vederhäftig ekonomisk kalkyl 

som visar att det här är en investering som vi vinner på så spelar det inte 

någon roll om alla skärgårdstrafik går via Föglö, vilket jag hoppas att blir 

fallet. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Torbjörn Eliasson 

Tack, fru talman! Jag ska försöka fatta mig kort om kortrutten.  

Först lite om den replikväxlingen som jag hade med vtm Viveka Eriksson. 

Det är självklart att det är oppositionen som själv väljer när man vill ta 

spörsmål och hur man utformar det. Det är absolut på det sättet. Däremot 

när jag sade att det här är kontraproduktivt, då menade jag att när man får en 

sådan här debatt där man försöker trixa med orden och beskriva saker på ett 

oriktigt sätt som den så kallade långrutten så vad ska folk tro? Vad är lång-

rutt, vad är kortrutt? Snart snurrar det i huvudet på varje ålänning. Det som 

ni kallar för långrutt nu, det är regeringens kreativa lösning att få ned kost-

naderna tillfälligt tills man har byggt ut kortrutten.  

Skärgårdens problem är jätte allvarliga. Det är viktigt att vi löser dem. Vi 

ser att kortruttdiskussionen har förekommit ända sedan 60-talet. Jag tycker 

inte det är snyggt när man rakt beskyller en enda minister för att detta inte är 

gjort. Det är faktiskt inte snyggt. Åtminstone alla som har suttit i regerings-

ställning får ta på sig ansvaret för att vi inte har kommit längre i utbyggnaden 

av kortrutten. Med den där lilla erfarenhet som jag har av regeringsarbetet så 

är det inte trafikministern/infrastrukturminister som själv besluter och byg-
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ger, utan det blir en regeringsfråga. Det blir till och med ofta, på ganska detal-

jerad nivå, en fråga för lagtinget. 

Centerns stöder utbyggnaden av kortrutt, vilket vår gruppordförande re-

dan har sagt, vi stöder det meddelande som finns och vi vet att regeringen ar-

betar på det. Därmed är detta klart uttryckt. 

Jag skulle vilja berätta om en idé som jag haft i flera år, en liten käpphäst. 

Jag har i flera olika sammanhang har tagit upp det, bl.a. nu senast för drygt 

ett år sedan i skärgårdsnämnden där det fick positivt mottagande. Det är en 

sak som jag tycker att man skulle kunna göra. Jag vill poängtera att det inte 

alls påverkar de arbete som görs. Man ska jobba vidare med kortruttsfrågan 

fortsättningsvis. 

Jag skulle kunna tänka mig att lilla Åland, som är ett mikrosamhälle och 

som har den här typen av problem, hur vi ska klara näringslivet i skärgården, 

hur vi ska klara ut logistiken och färjtrafik osv, så skulle det vara otroligt in-

tressant för folk på universitet och högskolenivå, som sysslar med logistik, att 

få vara med i en tävling. Jag tycker att alla skulle fundera på om det inte 

skulle vara intressant att vi ordnar en tävling. För vi ordnar tävlingar när vi 

ska bygga ett badhus eller ett bibliotek och det här är en mycket, mycket 

större fråga där vi i detta lagting, 30 personer, säkert inte kan komma på alla 

lösningar, som forskare och studenter måste fundera på om man börjar jobba 

med den här frågan på universitetsnivå eller högskolenivå. Vi skulle ge input 

till det här. De vet om befolkningssituationen och olika trender och man 

skulle också ge ett specificerat uppdrag på vilket lösningsförslag vi vill ha. Jag 

vet inte hur lång tid de skulle behöva ha på sig, men kanske ett år. Jag tycker 

att man kunde sätta en ganska hög prissumma, 100 000 euro eller 1 miljon 

kronor. Det är mycket pengar men det är väldigt små pengar i de här sam-

manhangen när vi talar om 20 miljoner per år och mera.  

Då skulle man kunna få fria kreativa förslag. Vi är alla lite låsta lite bero-

ende på var vi bor, det måste vi erkänna. Då kunde man få helt fria kreativa 

förslag och det tycker jag skulle vara otroligt intressant att få se. 

Det här är inget alternativ till det arbetet som nu görs, det ska man fort-

sätta med oförtrutet och steg för steg hantera kortrutten. Men man kunde 

alltså utlysta en tävling. Det skulle vara intressant att höra vad kollegorna 

tycker om det. Tack, fru talman. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Kreativitet och annorlunda lösningar är alltid intressant. Men 

kokar man ner de här frågeställningarna så är det två politiska bekym-

mer vi har i hela den här skärgårdstrafiken. Det första handlar om att 

prioritera i det här smörgåsbordet. Det har ju varit så svårt att priori-

tera. Det är väl helt rimligt att man prioriterar det som först betalar bort 

sig själv och att vi slutar köra färjor längs med land. 

Det andra är turlistförslaget. De kortsiktiga inbesparingarna, alla är 

överens om att det ska sparas, men det förslag som har sänts ut är full-

ständigt politiskt. Det handlar om politik. Det finns annorlunda lösning-

ar som oppositionen förespråkar, vilket man hamnar att ta ställning till. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Jag håller helt och hållet med ltl Sjögren om det. Det 

gäller att kunna prioritera. Men för att man ska kunna prioritera så 
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måste man känna till alternativen, konsekvenserna och kostnaderna. 

Det är just detta som regeringen håller på att arbeta med nu. Man tar 

fram fullödigt material så att vi ska kunna prioritera så att vi inte priori-

terar fel.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Nu röstades möjligheten för oppositionen bort att se förslaget 

på turlistorna innan vi lägger ett eventuellt klämförslag. Vi har också fått 

berättat för oss från majoriteten att man har tagit åt sig av kritiken, man 

tänker frisera förslaget, men man har nu också sagt att turlistorna 

kanske bara blir för ett år eftersom det blir så grundläggande föränd-

ringar. Det kommer flera signaler från majoriteten och landskapsrege-

ringen. Det är inte lätt att riktigt veta vad som gäller. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! När det gäller turlistorna så tror jag att det är en dis-

kussion som ltl Sjögren i första hand ska ta med ansvariga ministern.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Jag blev lite inspirerad av förslaget om en tävling som 

skulle tillställas den akademiska världen. Det låter till en början som ett 

bra förslag. Det förutsätter nog dock att man har en väldig stark tilltro 

till vetenskapen. Det här är nämligen inte, som jag ser det, ett veten-

skapligt problem. Det finns inte någon ”varför” fråga. Det finns bara en 

fråga för forskarna, om de systematiskt ska granskar det här, och den 

kommer att låta som; under de och de förutsättningarna så kommer al-

ternativ A att vara bäst, under de och de förutsättningarna så kommer 

alternativ B, C och D osv. att vara bäst. Och då står vi fortfarande där 

som åsnan mellan hötapparna. Jag tror inte att det bra använda pengar. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Vi kanske har lite olika uppfattningar där ltl Sundback 

och jag. Jag tror faktiskt att de här pengarna skulle kunna vara väldigt 

väl använda. Det skulle också sätta Åland på kartan, det skulle bli intres-

sant. Det är ett litet samhälle som är ganska kontrollerbart om man 

skulle börja forska runt det här.  

Jag menar inte att det vinnande förslaget ska genomföras till punkt 

och pricka, så behöver det absolut inte vara. Men det kommer att ge oss 

en massa olika idéer om nyheter inom näringslivet, logistiken och trans-

porter som vi inte har en susning om. Det finns mycket på gång där. Ni 

vet hur explosiv utvecklingen har varit inom IT osv. Vi skulle få en del av 

framtiden och det kanske skulle ge oss bitar som vi kan passa in i vårt 

eget system. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag tror faktiskt att vi inte kommer undan ansvaret att 

själva försöka formulera hur den här trafiken ska se ut i framtiden. Det 

som förvånar mig mycket är att ingen här talar om hur mycket det får 

kosta. Det verkar som om den frågan är en bisak i det här samman-
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hanget. Den ena ska bygga här, den andra ska bygga där och den tredje 

ska väl bygga någon annanstans. På något vis har den här diskussionen 

en ganska liten förankring i verkligheten sist och slutligen. Vad det får 

kosta är ju det som är problemet sist och slutligen. Sedan kommer de 

här politiska motsättningarna att fortsätta så länge vi inte har en av lag-

tinget omfattad gemensam plan. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Jag är helt överens med ltl Barbro Sundback. Det är 

viktigt att vi får fram kostnaderna. Vi måste få fram alternativen, konse-

kvenserna och kostnaderna före vi ska kunna prioritera och fatta beslut. 

Tävlingen, som jag föreslår, betyder inte att jag vill ta bort vårt an-

svar. Vi har ansvaret, det är regeringen och lagtinget som har ansvaret 

för det här. Men man kan få input och idéer, t.ex. en sådan sak som flex-

ibiliteten, det finns mycket forskning på nya flexibla trafiksystem. Jag 

tror på det, för 100 000 euro eller drygt 1,2 miljoner kronor skulle det 

bli ett intressant och spännande projekt och Åland skulle komma på kar-

tan.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Till vissa delar kan jag hålla med ltl Eliasson att det 

skulle vara intressant att få ett utifrånperspektiv på hela skärgårdstrafi-

ken. Risken är väl att vi har blivit lite hemmablinda och lite uppbundna 

av vissa beslut. Det har också gått lite prestige i tänkesättet och det finns 

lite låsta positioner. Det kan vara rätt eller fel att det ska gå pengar till 

forskningen, men det är lite sent påtänkt. Vårt problem som vi pratar 

om idag är inte något nyuppfunnet. Det är ett gammalt problem att 

skärgårdstrafiken är för dyr och att vi måste göra något åt det. Tävlingen 

kunde ha varit aktuell tidigare, om man hade tyckt att det var en bra idé. 

Men till vissa delar håller jag med ltl Eliasson, jag tror att vi saknar ett 

utifrånperspektiv. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Tack, ltl Brage Eklund. Jag tror faktiskt inte att det är 

för sent. Jag har i olika sammanhang pratat om detta under några år se-

dan jag först fick den här idén, men inte ifrån den här stolen. Även om vi 

nu skriver 2012 så är det inte för sent, det kommer att hända otroligt 

mycket ännu i framtiden. Det finns människor som har andra idéer än 

vad vi har här i lagtinget. Att få kreativa idéer hjälper oss också att vara 

kreativa i vår egen process. Tack för ditt medhåll ltl Eklund. Det är också 

korrekt, som ltl Eklund sade, att det går ofta prestige i det här, det finns 

låsningar och alla har olika lösningar. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag kan villigt erkänna att skärgårdstrafiken inte är 

min starka sida. Nog för att jag har varit involverad i den via lagtinget, 

men jag har inte suttit på sådana positioner att jag har kommit åt fak-

tamaterial så att jag har kunnat syna skärgårdstrafiken ur oppositions-

roll, vilket partierna i regeringsställning kan göra.  
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Visst skulle en tävling vara intressant. Ltl Eliasson som sitter i ett av 

regeringspartierna får väl driva den här frågan, om man tycker att det är 

bra. Ltl Eliasson får övertyga sina regeringskollegor om att det här en 

bra grej.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Detta finns faktiskt i ett av skärgårdsnämndens proto-

koll. När jag var minister så satt jag som ordförande i skärgårdsnämn-

den och då tog jag upp det här ärendet, vi diskuterade det lite och man 

tyckte att det var intressant. Vi får väl se, jag ville bara berätta om den 

här idén. I första hand får regeringen fundera på om de tycker att det är 

intressant, i så fall får de återkomma. Man kan få ett fristående låsnings-

fritt förslag där ett team med forskare och studenter, som arbetar fram 

det här, inte behöver bry sig om vad ltl Eklund, jag och alla andra tänker 

och tycker. Deras uppdrag ska vara att tänka till, utarbeta det mest ef-

fektiva och bästa för näringslivet, befolkningen och transporterna. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, fru talman! Det här ärendet kommer nu att bordläggas. Det kanske 

egentligen inte är så stor vits att komma upp och prata i det här ärendet. 

Jag ska citera en mening ur svaret på kortruttsspörsmålet; ”Fokus i proces-

sen bör inledningsvis ligga på kompletterande utredningar och analyser be-

träffande trafikbehoven samt miljömässiga och ekonomiska vinster av 

kortruttskonceptet.” Jag tolkar att byggstarten inte sker under den här rege-

ringens tid.   

Vidare lite längre ner i svaret står: ”För att utveckla och nedbringa kost-

naderna på lång sikt krävs investeringar som bygger bort eller förkortar 

färjpassen.” Ja, det här är helt sant. Det är förverkligande av kortrutten som 

skärgården till ha och det är där som inbesparingarna skapas. Jag tycker att 

de här två meningarna pratar lite mot varandra. Dels krävs det investeringar 

men regeringen har beslutsångest så att det ska utredas. Man är inte riktigt 

säker på hur det ska bli. Det är nog bättre att vi kommer till konkret handling. 

En sak som oroar väldigt mycket gäller turlistorna. Ett förslag kom ut inför 

sommaren, som sändes på remiss, när alla gick på semester. Landskapsrege-

ringen har med sitt turlistförslag valt att satsa på långrutt när skärgården vill 

ha kortrutt. I svaret skrivs: ”Det nya trafikupplägget är ett sätt på vilket 

landskapsregeringen kan minska kostnaderna i trafiken enligt de kortsik-

tiga mål som det rådande ekonomiska läget har skapat.” Det verkar som om 

kortsiktiga mål försinkar arbetet med nödvändiga investeringar som ger lång-

siktiga och bestående inbesparingar. Det här tyder på att det blir fyra förlo-

rade år för skärgården, om någon känner igen det uttrycket.  

Landskapsregeringens remissförslag innebär också att trafiken på tvärgå-

ende linjen upphör, vilket drabbar fiskindustri med våldsam kraft. Det här är 

det absolut mest tokiga i hela historien. Landskapsregeringen bjöd in skär-

gårdskommunerna till ett möte om turlistförslagen. På mötet lovade land-

skapsregeringen att nya turlistförslag skulle sändas senast inom två veckor. 

På fredag är det fyra veckor och inget förslag har nått skärgården. Man kan 

nog börja fundera på om vi ska tro på löften eller inte. På det mötet om turlis-
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torna ställde jag frågan, jag ska citera ur protokollet så att det inte råder 

några tveksamheter: Har det gjorts en konsekvensbedömning av vad som 

händer om fisk förädlingsindustrin lämnar Åland? Det blev förvånade miner 

runt bordet men jag fick inget svar.  

Fiskindustrin, som genererar många miljoner skatter och bidrar till Ålands 

välstånd, är för skärgården en mycket stor arbetsgivare. Mot den bakgrunden 

är det av största vikt att konsekvenserna av förslaget till ändrade transport-

förutsättningar noga analyseras. Det handlar om stora pengar i de här skat-

terna. Det är på tiden att landskapsregeringen går in för att presentera en 

analys, samtidigt som man ger förslag om förändringar av transporterna. Det 

är otroligt viktigt. Tack.   

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Diskussionen går vidare. Den här diskussionen liknar många av 

dem som jag hört i 35 år. När någon säger att ingen kan förhålla sig neutral, 

så tror jag att jag är den som mest kan förhålla mig neutral. Jag har inte 

några släktingar, jag har inte rötter i skärgården och jag har inget sommar-

hus. Jag har en cykel som jag brukar ta med mig ibland och åka till Kumlinge 

och ta tvärgående till Föglö och cykla hem samma dag. Det är det mest grave-

rande i mitt inlägg. Jag har inte heller barn, man eller pengar i blöt i det här 

smutsiga byket. Jag har personligen överhuvudtaget ingenting att göra med 

skärgårdstrafiken. 

Men det oaktat har jag fått höra och försökt förstå vilka färjor som går var, 

vilka linjer som går vilka vägar och vilka holmar och kobbar som finns på de 

här turerna.  

När ltl Eliasson sade att den här diskussionen började på 1960-talet så 

stämmer det säkert att de diskussionerna förekom. Här i lagtingets bibliotek 

ser man att de första betänkandena kom på 70-talet när man började tala om 

kortrutt och långrutt, då fanns inte parallellrutt tror jag, men åtminstone 

långrutt och kortrutt.  

Vtm Viveka Eriksson sade att det fanns en solidaritet i skärgården tidigare. 

Det kan man kanske påstå men det har helt och hållet att göra med att vi då 

hade ett annat ekonomiskt system. Jag har flera gånger försökt förklara för 

medlemmarna i den här upplysta församlingen att när vi hade det gamla 

ekonomiska systemet där vi gjorde på sätt och vis en spegelbild av riksbudge-

ten så fanns det möjlighet att ta upp särskilda pengar med hänsyn till skär-

gården. De här pengarna vara öronmärkta för bl.a. investeringar i broar, 

bryggor och färjor. Det är klart att skärgårdsborna och deras representanter 

här i lagtinget i vissa sammanhang kanske kom överens men inte saknades 

det debatt om vilka prioriteringar som skulle göras. Jag kommer ihåg en lag-

tingsledamot som var så desperat att han tyckte att det var besvärligt att 

Sottunga låg så långt söderut. Att diskutera länge och mycket om de här frå-

gorna är ingenting nytt.  

Det är alldeles klart att när vi fick nuvarande självstyrelselag och det inte 

längre fanns öronmärkta pengar för skärgården så då blev dragkampen om 

de här pengarna mycket, mycket större. I takt med att skärgårdens represen-

tanter minskar här i lagtinget, på grund av att befolkningsunderlaget i skär-

gården minskar och man kanske inte på samma sätt är trogen att rösta på sin 

kommuns representant, så blir inte de här frågorna lika prestigefyllda som de 

var tidigare. Allting förändras, så också den här debatten, men kanske inte de 
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själva grundläggande problemen med att lösa trafikfrågorna och anpassa dem 

till tidens krav.  

I själva debatten påstås det om och om igen att vi alla vill ha kortrutt och 

att vi alla har varit med och diskuterat ett meddelande. Med det vill man ge 

sken av att det finns en enig uppfattning här i salen om vad kortrutt är. Det är 

ju det som man också framhåller från oppositionen, man undrar vad proble-

met är och varför man inte sätter spaden i sjön, som man egentligen borde? 

Det är för att det inte finns någon av lagtinget fastställd plan för hur vi ska 

bygga ut kortrutt. Det finns ett meddelande som diskuterades här i maj 2011. 

I samband med det meddelandet föreslog jag att man skulle tillsätta en 

parlamentarisk kommitté som under sommaren skulle ta fram en plan som 

skulle föreläggas det avgående lagtinget och så skulle man ha slagit fast en 

plan. För annars börjar diskussionen på nytt efter valet, och det är precis det 

som vi håller på med nu. 

Dåvarande och nuvarande ministern sade att hon inte vill ha någon parla-

mentarisk kommitté och det är jag lite purken över ännu i denna dag. Vi kan 

inte hålla på så här, prata, nojsa och nöta på med den här frågan. Vi måste 

komma till något slags beslut och det beslutet måste vara en masterplan, som 

min kollega Karl-Johan Fogelström kallade det, och så fort som möjligt. Jag 

hoppas också att oppositionen kan involveras i det här arbetet. 

Sedan talas det här om att skärgårdskommunerna inte har varit involve-

rade och det stämmer säkert kanske i viss mån, men nog har de varit involve-

rade. Men, det som är mycket mera graverande är att skärgårdskommunerna 

överhuvudtaget inte är överens om hur den här masterplanen ska se ut. Så 

länge skärgårdskommunerna inte är överens så måste lagtinget ta på sig 

omaket att inte vara alla till lags. Vi kommer aldrig att kunna vara alla till 

lags. 

När det omdebatterade förslaget på turlistan gick ut i början på sommaren, 

det förslag som ministern tillställde kommunerna, så uppstod det en ganska 

massiv kritik mot turlistan. Jag tyckte att det var bra att turlistan var så tyd-

lig, den fyllde de ekonomiska ramarnas krav och den var, enligt ministern, 

hennes förslag. Det är hennes ansvar och skyldighet att ge ett förslag. Sedan 

möttes turlistan av kritik, sedan har det följts av en demokratisk diskussion 

och i regeringen har man kompromissat om hur turlistan i stora drag ska se 

ut. Under den värsta stormen ordnade socialdemokraterna en debatt på Seg-

linge som var mycket livligt besökt. Jag tror aldrig att socialdemokraterna 

någonsin mera kommer att kunna dra så mycket folk till ett möte i skärgår-

den som just i anledning av det här turlistförslaget, så det får vi vara tack-

samma för. Jag riktar ett särskilt tack till infrastrukturministern för den tur-

listan. Det var ett väldigt spännande och bra möte. Både lantrådet, infrastruk-

turministern och kansliministern medverkade, kansliministern antagligen 

delvis för att hon har sommarhus i närheten. Det kom fram många intres-

santa tankegångar. Jag tyckte mig lägga märke till att de som var inflyttade 

hade mera konkreta lösningsförslag. Ortsbefolkningen verkade mest arg eller 

helt tyst. Det som stannade i mitt minne var att det fanns en så stor acceptans 

för höjda avgifter. Det var åtminstone ingen som sade emot att man skulle 

höja avgifterna. 

Efter det där mötet har processen gått vidare. Jag håller inte med ltl Brage 

Eklund som säger att inte det här förslaget är förankrat. Jag är helt övertygad 

om att regeringen kommer att gå med äran i behåll ur den här processen. 
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Men så här kan vi inte ha det varje år med turlistorna. Det finns ju också lite 

andra frågor att diskutera av stor betydelse för det här samhället. Det var 

ganska lugnt en tid om skärgårdsfrågorna. Jag trodde i min enfald att kanske 

skärgårdstrafiken tillhör historien. Det nästa som man kan förvänta sig är väl 

att jaktfrågorna ska få resten av utrymmet, då är det verkligen en tillbakagång 

till nollpunkten på något sätt. 

Nej, vi måste börja diskutera framtidsfrågor. Vi måste börja diskutera hur 

vi tryggar välfärden för alla på Åland. Det är de typen av frågor som vi måste 

ta upp. 

Det kvarstår en mycket principiellt viktig fråga; kostnaderna för skärgårds-

trafiken. Som jag sade här i ett replikskifte så är jag förvånad över alla, myck-

et säkert i sig, värdefulla förslag som ställs. Man bygger bort den och den 

flaskhalsen och det och det vattendraget så tjänar vi in det på lång sikt. Säkert 

är det ju så, men om vi dessutom ska ha Föglötunnel och nytt tonnage så 

hjälper det skärgården i samma relation som investeringen står? Jag för min 

del kan inte sitta som ÅHS-ordförande mycket länge till om pengarna som vi 

sparar ska gå till skärgårdstrafiken. Det måste vara rim och reson på de här 

investeringarna och ställas i relation till de här investeringarna och till andra 

samhällsbehov. Nu pratar man som om det skulle finnas oändligt med 

pengar, man kan ta upp lån och allt möjligt sådant och det kan man säkert. 

Men först måste vi ha en plan för hur vi ska bygga ut den här trafiken. Sedan 

måste planen ligga fast så länge som möjligt, inte så att vi varje mandatperiod 

ska börja om och om igen med östra Föglö och södra Kumlinge och allt vad 

alla vill tala för. 

Fru talman! Vad gäller kortruttsförslagen att så är det närmast liberalerna 

som har fört fram förslag. Jag som inte ha några rötter eller andra förbindel-

ser sympatiserar med ltl Perämaa, inte av några andra skäl än att jag tycker 

att han har ett vettigt förslag. Det lär egentligen komma ifrån en helt annan 

person. Jag fick det förslaget efter mötet som vi hade på Seglinge. Det försla-

get går helt enkelt ut på att södra och norra linjen skulle föras till Kumlinge 

och därifrån till Långnäs. Men då faller Föglö bort och det tror jag att inte alla 

tycker om. Tidigare byggde hela skärgårdsresonemanget på att Föglö skulle 

bli något slags knutpunkt och visst är det bra för södra linjen, men männi-

skorna som bor på norra Åland vill inte åka till Föglö och sedan till stan och 

det tycker jag att man kan ha en viss förståelse för. Det är alltså så att man 

måste ställa kyrkan mitt i byn. I det här fallet råkar det vara Kumlinge, om 

man ska gå in för en sådan lösning att man har en huvudled och så har man 

matartrafik. 

Min reflexion efter mötet på Seglinge var att Föglö och Vårdö liksom är 

skilda från resten av skärgården. Från Föglö och Vårdö kan man pendla in till 

stan, men resten av skärgården behöver ha ett system som delvis binder dem 

samman men också gör att de kommer effektivt in till Mariehamn.  

Ltl Perämaa sade, vilket jag inte kände till och det var väldigt intressant, 

att om norra linjen kommer via Kumlinge, jag antar att han menar Långnäs 

men jag är inte riktigt säker, så är tidsspillan inte stor, jämfört med om man 

åker direkt norra linjen till fasta Åland.  

Kanske Kökarborna och Föglöborna inte tycker att systemet är bra, men 

om man inte är så knutpatriotisk så har Kumlinge ett problem i det här med 

norra och södra. De hamnar på något sätt i ett vakuum. Nu skulle Kumlinge 

bli lite mera av en knutpunkt. Det skulle gynna dem förstås och då blir väl 
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någon annan avundsjuk. Det skulle vara en bieffekt av att ha ett sådant här 

system där norra linjen och södra linjen går ihop på Kumlinge och sedan till 

Långnäs.  

Det är i den belysningen som man kan ifrågasätta den här satsningen på 

Prästösundsbron. Det är en helt annan fråga om bron ska göras för att Vårdö 

ska få fast förbindelse till Sund. Den frågan har egentligen ingen relevans för 

det övriga trafiksystemet. 

Samma sak när det gäller att bygga tunnel till Föglö, är det för att Föglö-

borna ska komma snabbt till fasta Åland och ha en fast förbindelse? Med 

tanke på befolkningsunderlag en på de här två öarna så är det enorma inve-

steringar. De måste ju vara kopplade till något annat. Jag tror inte någonsin 

att Föglötunneln kommer att bli förverkligad. Den spiken i kistan satte Lem-

landsborna för länge sedan, så det är onödigt att hålla på att tramsa med 

detta. 

Fru talman! Den enda vägen fram i den här frågan är att vi får en långsiktig 

plan som åtminstone en majoritet omfattar och att planen ligger fast över 

flera mandatperioder. Då kan man börja med spaden som alla är så förtjusta 

i, men spaden räcker inte till utan det måste nog till tyngre artilleri. Men in-

nan dess så är det onödigt att stå här och beskylla någon för att inte ha klarat 

av sin uppgift, för vi har inget gemensamt mål i den här frågan ännu. Tack, 

fru talman. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Det var en hel del intressanta saker i anförandet.  

Egentligen tänkte jag begära replik från början för att upplysa om att 

diskussionerna startade något tidigare. År 1956-1957 bokades det in-

kvartering för arbetarna som skulle bygga två hamnar, den ena på 

Kökar, den andra på Sottunga. Det här arbetet började väldigt tidigt, 

men sedan blev det ingenting för det blev politiska stridigheter. 

I skärgården finns det i alla fall en ganska stor enighet, det finns 

också de som spretar.  

En huvudlinje genom skärgården är nog dit vi måste sträva för att få 

en bärighet i det hela så att inte alla pengar bränns i driftbudgeten på att 

köra hit och dit. Där är faktiskt Föglö centralt, för det är trots allt bara 

40 minuter till Seglinge, det är kort. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är klart att om man bor på Föglö så tycker man inte att 40 minuter 

är någon tid för någon annan. Jag har lite svårt att se Föglös roll i det 

här sammanhanget så länge de som bor i norra Ålands skärgård inte är 

intresserade. Socialdemokraterna var faktiskt intresserade av att utreda 

tunnelförslaget så länge norra Ålands skärgård var med i tankarna, men 

sedan föll det ju bort. Det blir nog ganska så långt att åka den vägen. 

Föglö och Vårdö är två skilda saker jämfört med resten av skärgården. 

Om man ser det ur den strukturen så är Kumlinge väldigt centralt. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Det är faktiskt så att två tunnlar medför att vi bara har 

ett färjpass kvar från Åva till fasta Åland, om vi ser lite framåt, skapar en 

plan och försöker. Ett par tre broar, två tunnlar och sedan har vi bara ett 

färjpass kvar på 40 minuter! Då har vi alla kommuner med utom Kökar.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag vill inledningsvis tacka för att jag kunde bidra och 

hjälpa socialdemokraterna att få samlas i en större skara här under 

sommaren. Det är ju alltid trevligt när man kan vara behjälplig en rege-

ringskollega.  

Den här masterplanen som Barbro Sundback efterlyser så kan jag till-

stå att det inte finns ett absolut slutgiltigt mål. Däremot finns det en väl-

digt bra beskrivning i regeringens handlingsprogram om vilka projekt vi 

ska gå vidare med under den här mandatperioden. Där nämns förkort-

ning av passen mellan Degerby och Svinö, Kökar-Föglö, Lappo-

Torsholma, Bärö-Enklinge och Prästöbron. Fördelen med alla de här 

projekten är att de alla kan startas upp var en för sig och de passar ändå 

in i ett framtida kortruttsystem. 

Talmannen 

Talmannen påminner om titulaturen.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Ja, jag vet vad som står i regeringsprogrammet. Men 

problematiken kvarstår, ministern kan tycka att alla de här projekten 

kan sjösättas meddetsamma. Jag menar nog att åtminstone vi socialde-

mokrater måste få se den slutliga planen och vi vill också vara med och 

påverka den. Om det här sedan passar in så är det alldeles utmärkt, men 

risken är att det inte passar in till alla delar och då måste vi vara beredda 

att revidera på de punkterna. Nu hoppas jag att vi har en process på 

gång så att vi får fram en masterplan. Sedan tror jag att det är fullt möj-

ligt att komma överens. Ministern har visat på kompromissvilja tidigare 

och det löser sig säkert. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Visst är det så, ltl Barbro Sundback, att jag har en kom-

promissvilja. Det tror jag att alla politiker i den här positionen behöver 

ha om vi ska komma framåt i vårt projekt som alltid är för Ålands bästa. 

Vad gäller regeringsprogrammet och skärgårdstrafiken så tror jag att 

det är en process som ska fortsätta i landskapsregeringen, som den gör 

nu, med regeringspartierna involverade, självklart. Det är ju så som vi 

arbetar med alla frågor. De förändringar som vi vill göra beslutar vi om 

gemensamt. Där finns inte några otydligheter och inte några oklarheter 

heller. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag håller med ltl Sundback om en långsiktig plan för 

skärgården, vilket jag har efterlyst tidigare. I sådana här beslut som be-

rör så mycket pengar så måste vi vara långsiktiga. Annars är det ohåll-

bart att varje nytt lagting ska bryta upp tankegångar som ett tidigare lag-

ting har haft. Där är vi helt överens. 
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När man lyssnar på alla som har talat här idag så blir jag personligen 

mer och mer övertygad att ltl Eliasson hade ett bra inlägg om ett uti-

frånperspektiv. Jag tycker att det verkar som om inte någon riktigt har 

grepp. Alla partier har sina käpphästar och sina linjer som man värnar 

om, till och med regeringspartierna är inte riktigt överens, vilket man 

hör här i debatten nu. 

Jag tyckte att vi från Ålands Framtid gav lite matnyttigt till underlag 

för diskussion för landskapsregeringen.  

Sedan till sist, Kökartrafiken måste ju gå över Föglö. 

Talmannen 

Tiden är ute!    

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, så här kastar diskussionen fram och tillbaks. Kökartrafiken måste gå 

över Föglö och någon annan säger någonting annat absolut. Men så 

länge som vi inte har kommit överens och har den här gemensamma 

planen så svajar det på så här. Det hörs från fältet att ingen orkar lyssna 

på oss. Jag har ganska stor förståelse för det. Ingen vet riktigt vad det är 

vi pratar om när vi pratar om det här långsiktiga, utan det finns en 

massa åsikter och tyckande och det lider lagtinget, politiken och inte 

minst skärgårdsborna av.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Ltl Sundback har helt rätt igen när hon nämnde att 

lagtinget lider av den här debatten på så vis att allmänheten kanske bör-

jar bli lite trött på det här för att det inte händer någonting. Därför tyck-

er jag att det är viktigt att vi försöker att bli eniga om ett vettigt beslut 

och att jobba framåt. Det är också viktigt att man kanske borde anlita 

folk utifrån för att få en överblick över vad det är vi vill ha. Jag börjar 

mer och mer tro på ett sådant tankesätt att vi kanske börjar bli lite 

hemmablinda och lite tjatiga. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Som jag har uppfattat det så har regeringen redan anlitat expertis uti-

från på logistiska fronten, men ingen expert kan säga vad lagtinget ska 

besluta, det måste vi göra. Om ltl Brage Eklund säger att Kökartrafiken 

måste gå över Föglö så tror jag inte att någon expert kan förändra en så-

dan absolut åsikt. Det finns liksom absoluta åsikter. I slutändan avgör 

majoriteten och det är ju detta som kallas för demokrati. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mika Nordberg 

Fru talman! Vad tycker obunden samling i den här debatten kan man verklig-

en fråga sig? Det är väldigt enkelt att svara på den frågeställningen. Nummer 

ett är vad vi har sagt i vårt valprogram. Det som kommer först för oss är en 

ekonomi i balans. Det är det vi har att utgå ifrån vad gäller hela den här skär-

gårdsdebatten som vi har pratat om idag. Ramen har vi lagt för 2013 års bud-

get, den är 15,9 miljoner euro. Det är den ramen som styr obunden samlings 
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åsikter när det gäller hur färjorna ska gå, vem som ska komma och vem som 

ska gå. 

Hela den här debatten har handlat mera om turlistalternativet än om kort-

rutt kontra långrutt och olika trafiksystem.  

När man har en ekonomi att ta hänsyn till så är förändringar av måste. Vi 

har hört idag har cirka 4 miljoner euro fattas om vi ska fortsätta år 2013 som 

vi har gjort i år, 2012. Vi måste vidta åtgärder. 

Man har sagt att man med olika lösningar om Hummelvik och Långnäs 

osv. cementerar det ena eller det andra. Vi måste komma ihåg en sak i det nya 

turlistalternativet som har lagts fram, det handlar väldigt mycket om att få 

bukt med de kostnader som vi har när det gäller övertidsersättningar. Det är 

en av orsakerna till att man har börjat titta på ett nytt upplägg med dubbla 

färjor på t.ex. norra linjen. 

Tittar man på de olika effekterna som det här kan få så är det väldigt rätt 

och riktigt att ungdomar och andra i skärgården kanske kan uppleva att det 

finns en framtidsmisstro eller någonting sådant. Men den misstron blir ännu 

större om vi inte har ett landskap som har sin ekonomi i balans. Vi kan ju 

bara titta ut över Europa angående hur det går där man har spenderat mera 

pengar än vad man de facto har. Även skattepengarna i landskapet Åland kan 

ta slut. För att förhindra att de ska ta slut måste vi vidta åtgärder.  

Det finns säkert många olika saker man skulle kunna föra fram i den här 

debatten som till t.ex. att om fartygen skulle börja trafikera med mycket lägre 

hastighet så skulle vi kunna spara upp 50 procent i bränsle. Man skulle kunna 

gå mera över till persontrafik och ha färre bilar etc. Men det är inte detta som 

den här debatten handlar om. Orsaken till varför vi har haft den här debatten 

är att landskapsregeringen kom med ett förslag om åtgärder för att få budge-

ten i balans 2013 och det stöder obunden samling fullt ut. Det är det viktig-

aste för oss. Sedan kommer turerna i andra hand. 

När det gäller den tvärgående linjen så är det bara att acceptera att en stor 

vikt för den tvärgående linjen är fiskbilen. Vad händer med de arbetsplatser-

na inom fiskindustrin i skärgården? Det är cirka 100 arbetsplatser och det 

gäller stora skatteintäkter. Det är av en väldigt viktig betydelse. 

När det sedan gäller talet om cementering så tycker jag att det är bra att 

landskapsregeringen inte nu på en gång slår fast de nya turlistorna för fyra år, 

utan att man i stället har 1 + 3. Man har turlistorna i ett år, utvärderar dem 

och kan sedan förlänga turlistorna med tre år. Det gör att vi tar ett helhets-

grepp över de konsekvenser som den här ändringen ger. Vem vet, bränslepri-

set kan stiga med det dubbla. Vi kanske inte ens har möjlighet att fortsätta att 

köra exakt samma turlistsystem om två år som vi ska köra det här året. 

Därför, talman, ger vi från obunden samling vårt fulla stöd till landskaps-

regeringen vad gäller de turlistförslag som är under arbete. Tack.  

Ltl Göte Winé 

Fru talman! Inledningsvis fick vi idag höra att landskapsregeringens svar på 

spörsmålet var för dåligt. För personerna i skärgården vill veta om de har för-

sörjningen kvar. Enligt ltl Mats Perämaa var det 100 personer som ville veta 

om de hade möjlighet att ha sin försörjning kvar och det borde ha kommit 

fram i svaret. 

I spörsmålet finns en fråga; ”vad gör landskapsregeringen för att åter-

uppta den sviktande framtidstron i skärgården som förslaget skapat?” Vad 
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är då detta påstående? Jag tycker att det mer än någonsin stärker en svik-

tande framtidstro. När landskapsregeringen lägger ut förslag på turlista och 

vill ha kommentarer så dundrar den stora oppositionstrumman. 

Min uppfattning är att ovanstående påstående är sådant som sviktar fram-

tidstron i skärgården. Nog vet så väl Ålands Framtid som liberalerna att det 

här är en pågående process. 

Under förra lagtingsperioden gjordes ett kortruttsmeddelande, av vtm Er-

iksson även kallad för strategi om jag förstod det tidigare anförande rätt. 

Visst visar det en riktning, som också påminner om finansutskottets betän-

kande nr 6/205-2006, som debatterades i april 2006. 

Det är samma visa nu som vi hade 2006. Det är många åsikter. Man tittar 

mycket på vem det är som blir drabbad och framförallt finns det en oklarhet 

vad vi vill i framtiden. Jag tror egentligen inte att det har gått så mycket 

framåt på de här sex åren.  

I meddelandet från 2011 står att i principer för det fortsatta arbetet skall 

fasta Åland ha två hamnar och den ena är Hummelvik. Det här meddelandet 

tog den förra regeringen. Idag, om jag har uppfattat liberalerna rätt, så är inte 

Hummelvik så intressant längre, utan man pratar om ”J:et” som jag hörde. 

Vad är då detta med två hamnar som man hade i sitt meddelande från 2011? 

Det finns inte längre. Man kan inte säga att det har gått så mycket framåt för 

vi står och stampar för att man är så rädd för vem det ska drabba och om det 

är någon man känner. Det är alltför mycket bypolitik när vi pratar om skär-

gårdstrafikrutter. 

När vi debatterade det här 2006 så sade jag också att vi måste börja för-

söka se helhetsekonomiskt. Jag fick en hel del kritik för att jag redan ifråga-

satte om vi ha en fast förbindelse mellan Prästö och Vårdö. Vi ska inte ha det 

om man skulle se att det ekonomiskt bär sig att få all trafik via Föglö och 

Långnäs som då debatterades. 

Men då måste det komma lite siffror på vad det blir att kosta, innan man 

sätter spaden i marken. Vi måste veta vad det är vi vill. Jag blir mer och mer 

skeptisk, kommer vi i den här församlingen här någonsin att veta vad vi vill, 

för man är ändå så pass är rädd för vem som blir drabbade. 

Den här debatten tar nog inte slut här. Här kommer ltl Mats Perämaa att 

kunna köra flera spörsmål i framtiden. Det har antagligen igen, om sex år, 

inte gått så långt framåt. Jag är personligen skeptisk. Det här är min person-

liga åsikt vill jag uttrycka, för det är en jättesvår sak.  

Sedan vill jag lyfta upp en annan sak som det inte varit så mycket debatt 

kring, det handlar om skärgårdstrafiken och avgifter. För att vi ska kunna ha 

en bra skärgårdstrafik så måste vi se hur vi får intäkter. 

Den här spörsmålsdebatten är på grund av förslaget på turlistor som har 

varit på remiss och som är under pågående behandling. Då väljer opposition-

en, med all rätt, att ha en debatt om att ingenting har hänt under regeringens 

första lagtingsår. Man måste börja se på vilken som är den stora saken och 

vart man vill komma. Jag tror inte det är så lätt att vi börjar sätta några spa-

dar i marken efter ett år, vilket det har varit stor kritik om.  

Jag tycker att det här är mera en debatt om sina släktingar bästa. Är inte 

Ålands ekonomi nummer ett? Ska vi inte i första hand debattera vad skär-

gårdstrafiken kostar och vilka konsekvenserna är, än att vi diskuterar turlis-

tor? Tack fru talman!  
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Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det första påstående att det skulle vara liberalernas spörs-

mål och liberalernas agerande här i salen som skulle ha förorsakat oron 

ute bland skärgårdsbor, arbetstagare, ungdomar och äldre så är ett helt 

förryckt påstående. Antalet insändare och befolkningsreaktioner har va-

rit väldigt stort. De reaktionerna kom in månader före vi lämnade in det 

här spörsmålet och månader före vi förde den här debatten. Att säga att 

det bara var ett remissförslag och inte hade så stor vikt så det emot sägs 

av det faktum att lantrådet själv valde att närvara vid presentationen av 

det som man nu försöker förringa ner till bara ett remissförslag. Vicelan-

trådet/finansministern var också närvarande på det mötet. Nog blir det 

ju en ganska stor vikt vid ett förslag när regeringschefen själv väljer att 

närvara vid presentationen. 

Ltl Göte Winé, replik 

Jag ska berätta någonting åt ltl Mats Perämaa. Att lantrådet far ut och 

lyssnar det kallas för ledarskap. Man vill lyssna på vad folk tycker, soci-

aldemokraterna ordnade ett tillfälle där ortsbefolkningen fick säga sitt 

och man far dit och lyssnar. Det kallas för ledarskap och bra politik an-

ser jag. 

Jag vill också lite rätta ltl Perämaa. Jag sade inte att det sviktande för-

troende bara beror på det, men jag säger att det här spörsmålet och den 

här debatten som har varit idag hjälper inte upp förtroendet för framti-

den. Det finns så pass mycket felaktigheter, man vill bara göra det för att 

skapa oenigheter inom regeringen också, för att man ska kunna säga att 

regeringen har kommit någon vart. Det är viktigare än att hitta ett för-

troende i skärgården, bäste Mats Perämaa. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Ltl Winé har fel i det här. Oron över detta skapades då när 

lantrådet tillsammans med vicelantrådet och infrastrukturminister pre-

senterade det här förslaget. Sedan att socialdemokraterna ordnade ett 

möte efter det och lantrådet valde att åka ut som partiordförande också 

och lyssna på befolkningen är i sig bra. Det är ingenting att säga om det. 

Liberalerna är inte alls ute efter att skapa en oenighet i den frågan. Vi 

vill hjälpa till att föra den frågan till debatt som väcker mycket oro 

kanske speciellt bland ungdomar som funderar på sin framtid i skärgår-

den. 

Vi har här fått höra vad partierna säger om kortrutt kontra långrutt. 

Till min glädje har jag upptäckt att socialdemokraterna till många delar 

har liknande tankar som vi. Det här kan ju snarare ena partierna i den 

här debatten än att splittra. 

Ltl Göte Winé, replik 

Ltl Mats Perämaa sade att jag har fel, att syftet inte är att splittra utan 

att vi ska hitta en enighet och en väg. Jag tror kanske att retoriken här 

idag har varit helt fel. Man kanske lite ska fundera på hur vi går vidare 

tillsammans. Jag tror att det finns bättre vägar att vandra. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag tycker att ltl Winé var lite pessimistisk när det 

gällde möjligheterna att genomföra någonting. Jag är lite mer optimist-

isk och tror att vi har möjligheter med tanke på vårt regeringsprogram 

där vi nu jobbar med flera alternativ. Ltl Winé uttryckte en viss oro för 

angående Vårdöbron, om jag uppfattade ltl Winé rätt. Det finns också en 

prioritering, de projekt som ger de mest driftsekonomiska inbesparing-

arna ska prioritera först. Det tror jag också att ltl Winé har beredskap att 

arbeta för. 

Sedan fanns det en oro kring bypolitik och att man drar hemåt till sin 

egen by och det förstår jag också. Jag han heller inte några sådana kopp-

lingar, jag har inte någon släkt och inte någon stuga. Det finns flera per-

soner som inte har så starka kopplingar. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack fru talman! Jag vill göra ett förtydligande. Jag ville säga att jag re-

dan här 2006 sade att om det visar sig att det är ekonomiskt att få en så 

kallad kortrutt, att man för skärgårdstrafiken via Föglö och Långnäs, 

och att det skärgårdsborna en bra och fin trafik och att man därigenom 

måste ”offra” norra rutten för att man ska ha råd med trafiken, då är jag 

beredd att göra det. Jag fick kritik då 2006 för att jag inte såg till min 

kommuns eget bästa. Jag är här för Ålands bästa och då måste vi se på 

en helhet. Ska vi ha en Vårdöbro då om det visar sig att norra linjen 

skulle vara så kostsam? 

Talmannen 

Tiden är ute!    

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag delar helt den uppfattningen att vi är här för 

Ålands bästa, jag är nästan säker på att alla här har den uppfattningen. 

Ltl Winé tog också i sitt anförande upp frågeställningen om vad detta 

får kosta och syftade också på investeringarna som ska tas, vilket jag 

också hörde tidigare i socialdemokratiska anförande. Jag undrar om det 

är samma sak som ltl Winé syftar på? Jag vill påminna om att det finns 

en tanke om partner privat ship, finansiering i olika sorts partnerskap, 

som vi har tänkt titta på i regeringen. Det kan vara möjlig väg framåt, då 

kanske det inte gör så mycket om det kostar x antal miljoner. Det finns 

då möjlighet till finansiering på annat sätt så att driftskostnaderna kan 

bli lägre. 

Ltl Göte Winé, replik 

Vad gäller det som har sagts tidigare av socialdemokrat så är det som ltl 

Petri Carlsson replikerar med dem, för de får de stå för. Jag har inte 

nämnt ordet investering. Jag har sagt att vi måste se på helheten, jag har 

sagt att vi har en ram som vi måste följa och det är det viktigaste, num-

mer ett. Jag är inte emot kortrutt. I mitt anförande har jag nämnt att jag 

är skeptisk till att vi verkligen kommer vidare. Det är så många som 

ändå känner att den här kostymen blir för stor. Jag följer med regering-

en, jag har ett ansvar och jag kommer att stöda regeringen. Jag vill också 

säga vad jag tycker och tänker kring de här frågorna, för det är en viktig 
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sak. Det är intressant att få höra att jag pessimist för många andra bru-

kar kalla mig för litet drömmare och jag flyger i väg i höga tankar. Det är 

bra att jag någon gång håller mig på jorden, det ska jag ta med mig. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Ltl Winé nämnde att oppositionen slog på stora 

trumman när man såg reaktionerna från turlistan. Har Winé undgått re-

aktionerna från allmänheten, skärgårdsborna, företagen och kommu-

nerna, samt alla ungdomar som är oroliga för att det kan påverka deras 

utkomstmöjligheter och möjligheterna att bo kvar i skärgården? Jag de-

lar deras uppfattning. Vi skulle väl inte ha lagt det här spörsmålet om 

det hade funnits klara alternativ. Vi har inte sett en turlista och hur 

framtiden ska se ut. Vi har blivit lovade turlistan. Vi har velat bordlägga 

ärendet för att det ska ges möjlighet att lägga fram en turlista, men det 

har blivit nedröstat. Inte är det bara oppositionen som är orolig. All-

mänhet ute i skärgården är också ganska orolig. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Jag har sett reaktionerna. Jag har också sett vem som 

har velat elda på reaktionerna. Facebooksforum nämndes tidigare och 

att det fanns över 3 000 inlägg i där. Jag tror att många av inläggen kan 

man spåra till ett visst parti. Det eldas upp otroligt där. Vi måste börja se 

nyanserat. Visst finns det ett missnöje. Det här är ett förslag. Vänta då 

till det slutgiltiga beslut så man verkligen vet hur det blir. Vi får fortsätt-

ningsvis jobba på det, men vi har en ram att följa. Om jag inte missmin-

ner mig så sitter ltl Brage Eklund i finans- och näringsutskottet och han 

vet hur ekonomin ser ut. Vi har ett stort ansvar där. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! När det gäller att elda på i Facebook som bidrar jag 

nog inte till den på eldningen. Det kände jag överhuvudtaget inte till. 

Där får ltl Winé rikta sig till dem som har nämnt det. Jag har inte nämnt 

det. Nu kom jag av mig vad jag skulle ställa för fråga. 

När man summerar hela debatten idag så tycker jag att debatten i 

varje fall har varit behövlig. Det blir ju aldrig sämre av att debattera. Jag 

tror att vi i grunden är ganska eniga, men det är lite prestige i allting, vi 

låser oss i positioner. Jag håller fortfarande på att överväga att gå på ltl 

Eliassons förslag. Man skulle få forskning utifrån eller alternativ att titta 

på. Vi ha lite för låsta positioner. 

Ltl Göte Winé, replik 

Det var min taktik att ltl Eklund skulle komma av sig. Jag ber om ursäkt 

om ltl Eklund tog vid sig. Jag sade vissa, jag menade inte ledamoten. 

Sedan håller jag med om att någon skulle komma utifrån och ser vad 

det är som ska och bör göras. Det viktigaste av allt när man gör ett 

spörsmål är att man skriver rent ut vad man vill spörsmålet. Det har inte 

kommit fram i det här spörsmålet. Det är en viss kritik.  
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Karl-Johan Fogelström  

Jag som är gröngöling i det här sammanhanget, trots åldern, tycker att det 

har varit en intressant diskussion under dagen.  

Utan en överenskommen och fastslagen masterplan på hur det ska se ut, så 

kommer vi att debattera det här i oändlighet. Man kan inte bara sätta i spa-

den i marken utan man måste också ha fötterna på jorden. 

Det är en sak som jag vill klargöra beträffande bron mellan Prästö och 

Töftö. Det känns angeläget att klargöra detta som jag kanske inte sade men 

som jag menade. 

Om det visar sig att det är ekonomiskt och trafikmässigt ändamålsenligt 

med en enda ändhamn, och om denna ändhamn inte är i Hummelvik så då 

behövs inte en Prästö-Töftö bro för trafiken mellan Hummelvik, Kumlinge 

och Torsholma längre. Det kan inte motivera att man bygger en bro av den 

orsaken. Men om en bro Prästö-Töftö är ekonomiskt motiverad enbart för 

trafiken fasta Åland-Vårdö så då är det helt i sin ordning att bygga den. Tack. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Detta med bro hit och bro dit. En bro kan vara bra att 

ha för att bjuda ut t.ex. när det kommer en lågkonjunktur i arbetsmark-

naden eller när man borde brygga av sysselsättningspolitiska skäl. När 

det finns sådana morötter med kan man också acceptera en längre inför-

tjäningstid på en bro. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Det där resonemanget begriper jag överhuvudtaget inte. En bro ska ju 

byggas om det är ekonomiskt motiverat att använda den. Om en bro se-

dan har sysselsättningsmässiga effekter när man bygger den så det är 

bara en bonuseffekt. Men det kan ju inte vara en motivering för att 

bygga eller inte bygga en bro. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Då blev det ett missförstånd. Ett projekt som har 15 

års införtjäningstid men så kommer det en lågkonjunktur och vi behöver 

kanske för sysselsättningen något projekt, då kanske vi kan acceptera 20 

års införtjäningstid. Jag menade att man i ett sådant läge kan acceptera 

en något längre införtjäningstid. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Ärendet bordläggs till plenum 20.09.2012. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 20.09 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering.  24 ledamöter är närvarande. 

Vicetalman Roger Jansson anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av delta-

gande i BSP-arbetsgruppsmöte i Riga. Lagtingsledamoten Harry Jansson anhåller om 

ledighet från dagens plenum på grund av deltagande i Postens styrelsemöte och lag-

tingsledamöterna Anders Eriksson och Wille Valve på grund av privata angelägenheter. 

Lagtingsledamoten Mattsson Åke anhåller om ledighet från plenum 21.09.2012 på 

grund av privata angelägenheter. Ledigheterna beviljas.  

Enda behandling efter bordläggning 

1 Kortrutt i skärgården 

Landskapsregeringens svar (S 2/2011-2012-s) 
Ltl Mats Perämaas m.fl. spörsmål (S 2/2011-2012) 

Ärendet bordlades 19.09.2012. Först tillåts fortsatt diskussion under vilken det kan 

väckas förslag om en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen.  

Om det har väckts förslag om en åtgärdsuppmaning bordläggs ärendet efter avslutad 

diskussion till ett plenum tidigast följande dag, i annat fall antecknas landskapsrege-

ringens svar för kännedom.  

Under diskussionen kan ärendet bordläggas ytterligare en gång om lagtinget så beslu-

tar.  

Diskussion.   

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Den liberala gruppen tackar för den livliga och intensiva diskuss-

ion vi hade i det här ärendet igår. Vi ville gärna lyfta upp den här frågan för 

debatt i det nya lagtinget efter att vi själva har varit delaktiga i en enighet un-

der tidigare mandatperioder om att kortrutten är den framtida trafikmo-

dellen för skärgården. Vi ville säkerställa oss om att det tillståndet råder 

också med dagens lagtingsledamöter. 

Vi finner att diskussionen gav det underlaget att partierna fortfarande står 

bakom det som partierna enades om under den förra mandatperioden. Kort-

rutten är det som ska gälla. På det sättet har vi uppnått ett delmål med den 

diskussion vi initierade igår.  

Vi finner att landskapsregeringen säger att man nu jobbar med ett flertal 

projekt som utreds med diverse konsulter i och för sig. Vi tycker att alla de 
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projekten ligger inom det som är rimligt att kunna genomföras i framtiden. Vi 

ser ändå att politiskt har lagtinget inte, tillsammans med oppositionen, 

kommit till den situation att man har valt vilka projekt som ska genomföras 

och i vilken prioritetsordning.  

Liberalerna vill väldigt gärna medverka till arbetet med den fortsatta pro-

cessen. Därför lägger vi en åtgärdsuppmaning som ni alla kan läsa, den finns 

framför er på era bord. Jag passar på tillfället att läsa upp den: ”Lagtinget 

uppmanar landskapsregeringen att utan dröjsmål tillsätta en parlamentarisk 

kommitté med uppdrag att skyndsamt utarbeta en konkret handlingsplan och 

föreslå prioriteringsordning för kortruttens förverkligande i skärgårdstrafi-

ken”. 

Vi vill gärna medverka i det här arbetet. Vi finner att det här förslaget har 

stöd i regeringens Gunells handlingsprogram. Vi finner att alla partier har 

sagt att det här är viktigt. Vi t.o.m. uppfattade det väldigt tydligt i vissa parti-

ers uttalanden under debatten igår att man vill att man ska komma till en 

hållbar plan för förverkligande av det ämne som vi diskuterar. 

Jag kan här passa på att nämna ltl Fogelström som pratade om en master-

plan för skärgårdstrafiken och kortruttens utbyggnad. Vi finner att det här 

motsvarar det ganska exakt.  

Vi vill gärna avsluta den här debatten genom att ge den kunskap liberaler-

na har i dessa frågor till lagtingets och landskapsregeringens förfogande. Vi 

hoppas att vi på ett konstruktivt sätt ska kunna komma framåt i den här frå-

gan så att vi når den här långsiktiga lösningen som detta lagting och, förmod-

ligen styrt av den diskussion som förs här, även kommande lagting kan följa. 

Tack. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Tack för det anförandet ltl Mats Perämaa. Jag vet, kanske näst-

an lika väl som ledamoten själv, att liberalerna är väldigt aktiva i trafik-

politiska frågor. Enligt mig är ni också, precis som alla andra, självklart 

välkomna att delta i processen på samma vis som ni tidigare har varit i 

den tidigare landskapsregeringen. Hur vi sedan utformar det kan inte 

jag svara på här och nu, för jag styr inte helt över tidsaspekterna framåt. 

Det är något som tjänstemännen arbetar med. Jag välkomnar er i det 

parlamentariska arbetet. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag uppfattade det i varje fall som ett halvt mottagande av 

den utsträckta handen. Det är ju strikt en politisk sak om landskapsre-

geringen och lagtinget bestämmer sig för att jobba i en sakpolitisk fråga i 

form av en parlamentarisk kommitté. Då kan man inte hänvisa till tjäns-

temännens arbetsprocess och tidsram för arbetet. Jag säger igen; föru-

tom att det pågår utredningar med konsulthjälp i diverse olika eventu-

ella delprojekt så fordras det ett politiskt ställningstagande och då lämp-

ligen ett ställningstagande som kan omfattas av samtliga partier för att 

den åtgärdsplanen sedan framöver ska få den tyngd och den förankring-

en i det politiska etablissemanget så att den håller också. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Redan i den förra landskapsregeringen när vi satt tillsammans 

ltl Mats Perämaa och jag hade vi den vision och den synpunkten. Det 



  

  229 

här är lösningar som sträcker sig många, många år framåt i tiden. Det är 

viktigt att det finns en bred parlamentarisk styrka som står bakom det 

även efter en fyraårsperiod när det kan bli ett byte av regering och leda-

möter i salen. Visst är det rätt och riktigt. Vi fortsätter arbetet! 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det svaret räcker inte. Givetvis ska landskapsregeringen 

fortsätta med sitt arbete, allt annat vore väl märkligt efter den intensiva 

debatt som vi har haft här.  

Frågan kanske måste ställas till någon annan eftersom infrastuktur-

ministern inte längre har repliktur; kan vi genom detta enas om att par-

tierna gemensamt kunde jobba i form av en kommitté för att hitta prio-

ritetsordningen och handlingsplanen? Det finns också stöd i regeringens 

handlingsprogram för det här. Eller ska vi tolka det här svaret som att vi 

två partier i opposition fortfarande kommer att vara utesluta ur arbetet? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Fru talman! Kollegor, att sitta här i lagtinget i går och lyssna till debatten var 

som att sitta i en tidsmaskin och färdas bakåt i tiden tio, tjugo, trettio, fyrtio 

eller femtio år. Frågorna var i stort sett samma och argumentationen i stort 

sett lika. Kortrutt eller långrutt eller nollrutt. En hamn eller två hamnar eller 

ändhamn eller inte och var hamnar man då? Var går gränsen för en kort rutt 

eller en lång rutt? Handlar det om tid, pengar eller funktionalitet? 

Inte ens som skapligt insatt är det alltid enkelt att hänga med och över allt 

hänger den fortfarande på riktigt outtalade frågan. Vill morgondagens män-

niskor alls bo i skärgården, den unika bygd som tydligare än allting annat de-

finierar Åland och ålänningarna? Vill de ens bo på Åland eller är det en ännu 

större värld och dess möjligheter som vinner? Under de senaste hundra åren 

har en urbaniseringsvåg sköljt över Europa. Folk flyr glesbygden för en fram-

tid i städerna. Det gör de inte bara för att de flyr från sin hembygd. Det gör 

det minst lika mycket, kanske mer, för att lockelsen till tätorterna är starkare 

än känslan för hembygden. De vill bygga sina egna liv. Är det möjligt att 

svänga den utvecklingen? Medan allt detta pågår och folk funderar på sin 

nära och längre framtid ägnade vi en stor del av gårdagen åt att diskutera de-

taljfrågor i en trafik där det finns varken rätt eller fel. Min uppfattning är att 

lagtinget borde säga vad som ska hända medan landskapsregeringen ska av-

göra hur det ska ske. Lite yvigt uttryckt. 

Några siffror är viktiga i sammanhanget. År 1980 utgjorde skärgårdsborna 

elva procent av Ålands befolkning. Idag drygt sju procent. Det är kanske få 

procentenheter men det är många människor. Sedan 1980 har de fastboende 

i skärgården minskat med tio procent medan fasta Åland under samma tids-

period vuxit med tjugofyra procent. Samtliga skärgårdskommuner med un-

dantag av Vårdö har förlorat befolkning sedan 1980. Detta är fakta som det är 

omöjligt att inte förhålla sig till när det gäller framtidens trafiksystem som 

ska betalas av alla ålänningar. För hur ska vi förklara för dem som kommer 

efter oss att pengarna är slut eftersom vi byggt hamnar som ingen använder 

Politikens uppgift är att visa ledarskap i förhållande till framtiden, kring 

det får det aldrig råda tvivel. Men mot bakgrund av de osäkerhetsmoln som 
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skymmer horisonten just nu är det nödvändigt att utöva detta ledarskap på 

basen av ett faktaunderlag som faktiskt inte ännu finns. Om det är någon som 

tror man kan köra ändå behöver man bara nämna Föglötunneln. Där var ett 

helt lagting enigt. Ändå gick projektet i kras eftersom förarbetet inte var till-

räckligt väl gjort och argumenten inte tillräckligt starka. 

Det är mot bakgrund av den ekonomiska situationen vi befinner oss i just 

nu nödvändigare än någonsin att tänka efter först och göra rätt sedan. Delar 

av detta lagting vill bygga först och fundera efteråt. Det är så man gjort hit-

tills. Det är varit en slags Vilda Västern-politik där man skjuter först och frå-

gar sedan vilket skapat den kris som idag råder i Europa och som nu närmar 

sig vårt närområde också. Till och med från nationalekonomiskt starka Sve-

rige kommer nu signaler om backande tillväxt. Vi har fortfarande chansen att 

styra upp Åland, problemen vi diskuterar är inte väldiga. Men de kräver efter-

tanke och klokskap. 

Mot bakgrund av detta är det viktigt att infrastrukturministern Veronica 

Thörnroos och landskapsregeringen som hittills fortsätter driva på kortrutts-

projekten med fakta, inte känsla, som bas. Arbetet har börjat med kraft och 

entusiasm. Utredningarna har påbörjats och konsekvensanalyserna är i full 

gång. Ett år hit eller dit spelar ingen roll i dagens läge bara slutresultatet för 

en gångs skull blir rätt. Skärgårdstrafiken är uppbyggd under en tid när plån-

boken låg i Finland. Idag bestämmer vi själva över samma plånbok och måste 

därför hushålla bättre. Pengarna som finns i den ska inte bara räcka åt oss 

utan också åt alla dem som kommer efteråt. Tack.  

Ltl Axel Jonsson, replik 

Tack, fru talman! Det var intressanta tankar som ltl Pettersson förde 

fram. Det är givetvis klart att vi ska ha ett framtidsperspektiv med i dis-

kussionen och i det arbete vi diskuterar. 

Ltl Pettersson ställer sig frågan om ålänningarna överhuvudtaget vill 

bo i skärgården i framtiden. Det känns som en ganska pessimistisk syn 

på skärgårdens utveckling. Jag tycker att man borde svänga på frågan; 

vill vi att ålänningarna överhuvudtaget ska kunna bo i skärgården i 

framtiden? Ska man tolka ltl Petterssons inlägg som att det kan vara skäl 

att lägga ner kortruttsprojektet, eller vilka slutsatser ska man dra från de 

siffror som ltl Pettersson presenterade? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Några projekt ska på inget vis läggas ner. Men det är inte vi som sitter i 

den här salen som väljer var människorna ska bo. Människorna väljer 

själva var de vill bo och det är väldigt viktigt. Vi ska skapa de förutsätt-

ningarna som människorna vill ha och behöver. Men man kan inte låta 

bli att förhålla sig till kalla fakta. De siffror som idag föreligger pekar ty-

värr åt ett sådant håll att folk väljer andra framtider och det måste vi i 

detta hus också förhålla oss till. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Ålands Framtid anser att politikernas uppgift är att lösa de problem som 

vi ser. Ser vi att vi har en negativ flyttningstrend från skärgården så vårt 

problem är att lösa det. Vi är övertygade om att trafiken är en viktig del 

av det hela. Det ser vi som kalla fakta. Givetvis ska man fundera före 

man inleder ett kortruttsarbete. Frågan är hur länge vi ska fundera. 
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Kortruttsarbetet har pågått i 50 år, vi har hela tiden gått mot kortare 

rutter. Varför ska det nu ta så länge att komma vidare i det här arbetet? 

Vi i oppositionen väntar på att man ska sätta i gång. Vi är oroliga över 

att vi kanske får se en ännu mera negativ utflyttningstrend från skärgår-

den. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Jag har fullt förtroende för att det arbete, som har påbörjats och som 

baserar sig på fakta inte magkänsla, är något som kommer att bära 

framåt och som kommer att skapa trafiksystem som är tillfyllest för 

skärgården. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Ltl Pettersson säger att folk flyttar från skärgården. 

Faktum är att vi har en flyttningsrörelse som går båda vägar. Visst söker 

sig unga människor ute i världen. Men många, efter att de har skaffat sig 

erfarenheter ute i världen, söker också den livskvalitet som det innebär 

att återflytta till skärgården. Vi ska komma ihåg att det på det viset. 

Skärgården kommer inte att avfolkas, för vi kommer alltid att ha flytt-

ningsrörelser som går båda vägar. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Det råder nog inget tvivel om att flyttningsrörelser går åt båda hållen. 

Men det finns en väldig tydlig trend att utflyttning är vanligare än in-

flyttning. Människors sätt att tänka när de väljer sin egen lycka på plat-

ser där de kanske inte är uppväxta måste vi förhålla oss till och det är 

något som vi måste uppskatta. Människor måste få bestämma själva. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Men samtidigt måste vi också skapa förutsättningar 

för att man ska kunna komma tillbaka och vi ska uppskatta dem som 

kommer tillbaka.   

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Jag är väldigt enig i det, jag tycker att folk ska återvända, vi behöver 

återvändare och vi behöver skattebetalare även i framtiden. Men man 

kan inte blunda för att historien har visat att trots att vi har ett väldigt 

utbyggt trafiksystem så har dessvärre flyttningsströmmen gått åt fel håll. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Ltl Pettersson andas en viss uppgivenhet. Visst har vi haft 

en tydlig trend på en befolkningsutflyttning och det är fakta som vi inte 

kan förbise. Men vår uppgift är ju att skapa framtidstro, skapa en bild av 

vårt samhälle som gör att människor vill bosätta sig i våra orter och leva 

där. Detsamma gäller för hela Åland. Vi pratar om att vi ska göra Åland 

inflyttningsvänligt och vi ska skapa ett öppet och välkomnande sam-
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hälle. Om trenderna är sådana så måste vi ju göra vad vi kan för att göra 

skärgården till ett intressant område att bo och leva i.  

Liberalerna vill mera fokusera på att skapa det samhället vi vill ha, 

mera än att fastna i siffertrender som bara gör bilden av Åland sämre 

och gör det besvärligt. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Jag är fullständigt enig där också. Vi ska skapa ett Åland som är gäst-

vänligt för alla, välkomnande och innehållsrikt framförallt så att man får 

den stimulans som man behöver i sin bostadsort. Jag är helt övertygad 

om att landskapsregeringen, i det arbete som påbörjats, är på rätt väg. 

Man kommer med fakta som underlag och bygger upp ett trafiksystem 

som passar alla, hela skärgården inte bara vissa kommuner. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Ltl Pettersson sade att det har skett en befolkningsutflytt-

ning trots att vi haft ett väl utbyggt trafiksystem. Vi har haft ett kostsamt 

trafiksystem, vilket vi alla kan vara överens om. Frågan är om trafiksy-

stemet är väl utbyggt med färjor som trafikerar på oerhört långa rutter 

till stora pengar och det är få rutter per dag. Förutom att vi ska göra ett 

billigare trafiksystem via kortruttstanken så ska det också bli bättre, det 

är detta som vi alla har som en förhoppning. Jag tror inte att det system 

som vi har haft har varit särdeles bra. 

Sedan sade ltl Pettersson att det är lagtinget som ska bestämma vad 

som görs och landskapsregeringen ska verkställa. Det är det som vi före-

slår via denna åtgärdsuppmaning, att vi politiskt i lagtinget ska ta ställ-

ning till vad som ska göras och sedan kräva verkställighet. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Då finner jag knappt ord, för då är vi fullständigt eniga. Jag förlitar mig 

mycket på sittande landskapsregering och det arbete som de har påbör-

jat med att skapa ett trafiksystem som fyller dagens och framtidens krav.  

När det gäller det gamla trafiksystemet så är jag fullständigt enig. Det 

systemet är fel uppbyggt från första början, därför måste man göra nå-

got med kraft och det har nu infrastrukturministern och landskapsrege-

ringen inlett. Jag tycker att landskapsregeringen ska få fortsätta med det 

arbetet i lugn och ro ett tag framöver. Ett år hit eller dit spelar faktiskt 

inte så stor roll numera. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, talman! Jag vill tacka ltl Jörgen Pettersson för ett bra och intres-

sant inlägg i debatten. I anförandet lyfte Pettersson en principiell tanke 

på vad och hur. Vad ska lagting syssla med? Lagtinget ska inte vara nere 

på en detaljerad nivå i debatten. Där delar jag ledamotens uppfattning 

om att vi i alla debatter är inne på alldeles för mycket detaljer. Ledamo-

ten nämnde att landskapsregeringen ska ta de här besluten. Jag kan 

också ibland tycka att landskapsregeringen inte borde ta vissa beslut 

som man gör idag. Landskapsregeringen fastslår tidtabeller, men det 

borde inte vara på landskapsregeringens nivå. Landskapsregeringen 
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borde ha en övergripande roll och slå fast övergripande riktlinjer och ni-

vån på trafiken, medan tjänstemännen kunde ta detaljfrågorna om vilket 

klockslag färjorna ska gå. Vad tycker ledamoten om det? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Jag är en varm vän av delegering. Historiskt sett tror jag dock att det 

kan det bli besvärligt att lägga beslutet så långt ner i delegeringskedjan. 

Men principiellt så är jag fullständigt med. 

I lagtinget ska vi stifta lagar och ägna oss åt de stora linjerna. Land-

skapsregeringen ska sköta det operativa. Om man sedan därifrån kan 

delegera ytterligare är jag inte tillräckligt insatt för att ha en åsikt om. 

Men principiellt är jag fullständigt enig. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Ltl Pettersson tog upp en mycket viktig fråga. Om man sätter den 

i relation till kortruttsdebatten så måste svaret blir att när kortrutten förverk-

ligas och hur det ser ut, så åtminstone om inte utflyttningen stoppas ur skär-

gården så ska den minska. Det är väl det som är tanken. Kan vi säga att det 

har den effekten och vilket pris är vi beredda att betala på något som vi bara 

tror men inte vet?  

Jag tycker att alla de som kritiserade ltl Pettersson för att vara pessimistisk 

eller att ha andra karaktärsdrag som man tar avstånd ifrån skjuter på budbä-

raren och inte tar ställning i den övergripande frågan. 

Om vi bygger Prästösundsbron räddar vi då hela södra skärgården? Det 

kan ingen säga. Det ligger en hel del fakta i det som Pettersson för fram. Jag 

kan späda på lite. Vet ni hur många barn som har fötts i Brändö kommun de 

senaste åren? Man kan räkna dem på en hand. Hur ser det då ut i skolan om 

sex år? Det är kalla fakta. Brändö och Kökar har byggt ganska stora omsorgs-

boenden för omsorg av de gamla. Det har tomma platser. Vad beror det på? 

Vem kan ge svaret? Vi måste inse att skärgårdskommunernas framtid inte 

enbart är en fråga om kortrutt. Det betyder inte att man är emot kortrutt eller 

att man är pessimist, utan det betyder att man ser verkligheten i vitögat. 

Föglö och Vårdö kommer under alla omständigheter att klara sig för man har 

pendlingsavstånd till fasta Åland och Mariehamn. Idag är det mycket svårt att 

sia om hur det går med Kökar, Sottunga, Brändö och Kumlinge. Ibland kan 

jag nog tro att vi är lite för sent ute.  

Den här långa, långa debatten om kortruttsinförande, som inte nu heller 

riktigt har någon färdriktning, gör inte situationen bättre. Tilltron till det ti-

digare och det här lagtingets förmåga att skapa den här kortrutten är nog 

ifrågasatt och där är vi alla lika stora kålsupare.  

Jag har redan 2011 efterlyst en parlamentarisk kommitté för att få fram ett 

förslag som det avgående lagtinget skulle kunna ha tagit, för då visste ingen 

vem som skulle bli invald. Ingen skulle ha behövt stå till svars eller skörda 

lagrarna eller hur man vill se det. 

Men nu är vi här och situationen är fortfarande oklar. Hur ska skärgårdens 

framtida trafiksystem se ut?  

Jag tycker att liberalernas förslag till kläm stämmer ganska väl överens 

med mina och våra tankar. Jag hoppas och jag tror att det är det här som re-
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geringen jobbar för. Att man ska få ett sådant underlag och att regeringspar-

tierna kommer fram till ett förslag, antingen tillsammans med övriga partier 

eller genom att i samförstånd diskutera fram ett förslag så att man får en 

handlingsplan. Men om vi inte får det under de närmaste åren så är det sä-

kert ganska så klart att skärgården åtminstone inte i någon högre utsträck-

ning kommer att blomstra. Det är klart avfolkningen inte sker så där bara 

utan det kommer att finnas folk i skärgården. Men hur det ser ut med ser-

vicen och med livet där ute under vinterhalvåret är nog svårt att riktigt före-

ställa sig, om den här utvecklingen fortsätter. Det är inte bara det att folk flyt-

tar från skärgården och nativiteten är kolossalt låg utan det är också ont om 

arbeten för löntagare, speciellt kvinnor. Och det är omöjligt för många som 

flyttar in att köpa sig mark och bygga ett hus. För det är väl detta som många 

vill som kommer utifrån och drömmer om att få bo i skärgården, att de ska 

kunna få bygga sig ett eget hus osv. Med de rådande regler vi har och alla 

större sterbhus är det näst intill omöjligt i många situationer. 

Den här klämmen är i och för sig helt riktig. Jag ställer min tilltro till att 

det är det här som infrastrukturministern och regeringen jobbar fram.  

Jag tycker att det är bristfälligt att det inte står någonting i spörsmålet om 

kostnader. Man ska bara ha en plan och prioriteringar. Vad händer sedan? 

Nog måste en plan innehålla realistiska kostnadskalkyler. Jag tycker att libe-

ralerna brister där. Vi hör ingenting om hur det ska finansieras och vad det 

får kosta. Det är klart att vi inte på penni kan slå fast kostnaderna. Som jag 

ser det måste det ändå vara så små investeringar som möjligt med tanke på 

hur situationen ser ut. 

Fru talman! Fortfarande tycker jag det är förvirrande med fokuseringen 

enbart på det som många talar om; kortrutt. Liberalerna har nu upprörts över 

att det blir långrutt på södra och norra linjen. Men man har inte berättat att 

det ökar trafiken till bl.a. Brändö. Det har att göra med saker som man inte 

visste om förr, för 30, 40 och 50 år sedan, dvs. nya reglerna för arbetslagstift-

ningen och inte heller kunde man förutse bränslepriserna. Man kanske inte 

ska vara så himla låst vid vissa system. Nog måste man förhålla sig lite mera 

öppen.  

Så pratar man om parallell trafik, det skulle vara det mest hemska som 

skulle hända. Det beror väl på vilken trafik man bygger upp. Norra och södra 

linjen är väl parallell trafik genomgående. Det är lite som det passar med de 

här termerna.  

Jag önskar att man mera skulle se till helhetslösningen. Vad man sedan 

kallar de olika rutterna måste väl ändå vara av underordnad betydelse. Det 

viktigaste, fru talman, är väl att man får fram ett fungerande system. Tack. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Ltl Sundback tar upp kostnaderna, då tänker jag också 

på driftskostnaderna. Mitt mål i hela trafikresonemanget är att vi ska 

kunna skapa kortruttssystem som ska kunna skapa billigare driftskost-

nader, ett mindre sårbart trafiksystem som är till nytta för hela sam-

hället. Då sparar vi sista ändan pengar till andra behövande sektorer. 

Det är mitt mål i det hela. Vi bör arbeta gemensamt för att göra så billiga 

driftskostnader som vi bara kan, det borde vi i lagtinget kunna enas om. 

Det är ganska självklart; ju kortare väg med färja, desto bättre.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det är fullständigt självklart att när man gör prioriteringar och 

en handlingsplan så ska det ingå kostnader. Det är fullständigt klart att i 

en hållbar politik ska det också ingå ekonomiska beräkningar. Libera-

lerna har varit helt glasklara hela tiden. De investeringar som man ska 

göra i skärgårdstrafiken är de som betalar sig först, men det har varit lite 

otydligt från landskapsregeringens sida dessvärre. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Med risk för att jag upprepar det som mina partikollegor 

sade här tidigare så har liberalerna i de budgeter, som vi lade när vi var 

med regeringen, alltid sagt att alla beslut om kortruttssatsningar ska fö-

regås av noggranna ekonomiska analyser där återbetalningstiden av in-

vesteringen är det intressanta. Givetvis också hur stor själva investe-

ringen är, men framförallt hur mycket driftskostnader som man sparar 

in med respektive investering. Att försöka få det till att vi föreslår att 

man ska jobba med en handlingsplan där den ekonomiska aspekten inte 

finns med är väl då ett påstående. Men för oss var det så fullständigt 

självklart så vi valde att inte nämna det. Men nu säger jag det klart och 

tydligt; i handlingsplanen ingår också självklart de ekonomiska reali-

teterna. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag är fortsättningsvis ändå förvånad över att man talar så lite om kost-

naderna.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Om jag inte missminner mig så har vi ändå pratat om de 

här sakerna under många år i samma sal här. Varje gång detta ämne har 

varit på tal, även i andra ämnen som berör samhällsservicen, så har den 

ekonomiska aspekten varit fullständigt vägledande för liberalerna. Vi vill 

minska kostnaderna i skärgårdstrafiken. Vi vill göra ett ålderdomligt sy-

stem till någonting bättre som är mera attraktivt för att därigenom 

kunna hjälpa till att trygga kärnan i välfärden; vård, omsorg och utbild-

ning. 

Ltl Sundback är ordförande för ÅHS styrelsen nu. Kan vi minska 

kostnaderna i skärgårdstrafiken och få ett bättre system så finns det för-

hoppningsvis pengar över för ÅHS-verksamheten i framtiden. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tycker att det var osmakligt att dra in ÅHS i det här sammanhanget. 

Men, om vi ska ha det på den nivån, så 2011 års bokslut talar sitt tydliga 

språk om den liberala finanspolitiken, över 15 miljoner i underskott och 

alla reserver tömda under den tid som ltl Mats Perämaa satt som fi-

nansminister.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Till det sista så var det också 30 procent bort från inkomsterna 

via klumpsumman, om ltl Sundback kommer ihåg det. Det satt sina tyd-

liga spår i arbetet. 

Ltl Sundback ifrågasatte igen att man diskuterar skärgårdstrafiken så 

mycket. Jag kan förstå att man tycker att det blir lite tjatigt, för det är 

ofta en debatt om trafiken. Men orsaken är att skärgårdstrafiken avgör 

livsförutsättningarna för att skärgårdsborna ska kunna bo i skärgården. 

Infrastrukturen är viktig för att man ska kunna bo och verka i skärgår-

den. Därför blir det väldigt mycket debatt om den frågan. 

Sedan är jag lite osäker på om ltl Sundback stödde den här klämmen? 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag är väldigt tacksam över informationen att det är en viktig fråga för 

skärgårdsborna att man har en god infrastruktur och att vi behöver de-

battera den. 

Vad gäller klämmen så sympatiserar jag med den, men det betyder 

inte att jag kommer att rösta för den. Jag sade att regeringen arbetar i 

den här riktningen. Jag hoppas och tror med fog att det blir en parla-

mentarisk kommitté så småningom.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Enligt vårt sätt att se är det nog viktigt för hela Åland att vi har 

en fungerande skärgårdstrafik. För det är viktigt för hela Åland att skär-

gården kan vara en levande bygd. Det är ett gemensamt intresse som vi 

behöver samarbeta kring. 

Det är bra att ltl Sundback stöder tanken på en parlamentarisk kom-

mitté. Varför skulle man i så fall inte kunna vara med på oppositionens 

kläm? Jag noterade att ledamoten pratade om att regeringspartierna 

nog ska sköta det här. Men det här är en fråga som har ett stort allmänt 

intresse. Varför inte ta med alla partier? Varför inte ta med brukare på 

ett mer tydligt sätt i den här processen? 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tycker också att man ska ta med brukarna, i sinom tid när det finns 

ett förslag till en handlingsplan att ta ställning till. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Lantrådet Camilla Gunell 

Bästa lagting! Bara för att det inte ska råda några otydligheter så i regering-

ens handlingsprogram står att landskapsregeringen har för avsikt att jobba 

brett parlamentarisk, genom parlamentariska kommittén, inom tre områden. 

Dessa områden är den nya självstyrelselagen för Åland, samhällsservicere-

formen och skärgårdstrafikens utveckling. Det här är tre arbeten som vi ser 

att sträcker sig långt framför den här mandatperioden. 

En av dessa kommittéer är redan tillsatt, den som handlar om självstyrel-

selagen, och den arbetar som bäst. 
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De andra två kommittéerna tillsätter vi i sinom tid, men inte utan dröjsmål 

som det står i oppositionens förslag utan när vi tycker att vi har ett tillräckligt 

bra faktaunderlag att gå vidare, då behöver vi få breda politiska allianser och 

överenskommelser om färdriktningen. Därför att vi behöver stöd från lag-

tinget de dagar som vi sedan kommer hit med äskanden om resurser för för-

verkligande. Då ska det inte i det ögonblicket bli någon tröskelrädsla utan då 

ska man ha det här förankrat och klart. 

Jag har alltid, både i opposition och i regeringsställning, talat för att man 

behöver göra breda politiska överenskommelser om sådana frågor som är 

kostsamma och som räcker många mandatperioder framför oss. 

Det är samtidigt också regeringens uppdrag att ta fram det faktaunderlag 

och det material som behövs för att lagtinget ska fatta kloka, rationella och 

ekonomiskt förnuftiga beslut. Det materialet ska vi ta fram. När vi har det 

klart så tillsätter vi dessa parlamentariska kommittéer så att vi får en samsyn 

kring färdriktningen. Tack.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Lantrådet tog upp kommittéerna. Det vore bra ju for-

tare de tillsätts så att arbetet blir klart under den här mandatperioden, 

så att vi kommer bort ifrån det här vart fjärde år hit, vart fjärde år dit. Vi 

måste få en ordentlig kurs. Därför skulle det vara bra om den här kom-

mittén fick arbeta och blev klar under den här mandatperioden och att 

deras arbete eventuellt också skulle få debatterats i lagtinget under den 

här perioden. Då skulle vi komma över de här motsättningarna som hela 

tiden går hit och dit. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

De dokument som har kommit i det här ärendet sedan tidigare, bl.a. det 

trafikpolitiska program som den förra regeringen tog fram, så där finns 

det fortfarande väldigt många öppningar. Det finns ett projekt och en 

väg att gå men det finns samtidigt många förgreningar och alternativ. 

Om vi ska sätta oss ner och komma överens så behöver det vara mera 

specifikt och klart så att projekten i praktiken sedan också är genomför-

bara projekt och inte bara önskningar. 

Jag vill nu att vi har ett material där vi pratar om realiteter och inte 

bara om drömmar. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Nog vore det bra om hela kursen diskuterades genom 

en parlamentarisk kommitté, så att vi vet att alla står bakom den kursen 

senare. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det var första gången jag hörde någon kalla kortruttsmed-

delandet för drömmar. Det är synd att det är på den nivån som det upp-

fattas i landskapsregeringen, för det fanns ju ändå mycket uppräknat.   

Om lantrådet lite skulle reflektera över det som landskapsregeringen, 

via lantrådet här, sade; ”de olika alternativ som finns där behöver speci-

ficeras och möjligen också konkretiseras på något sätt för det var så 
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många projektet där innan oppositionen kan involveras i arbetet”. Det 

här andas för mig som att lantrådet avser att göra oppositionen till en 

gummistämpel. Jag håller med det som sades här tidigare; det krävs po-

litiska beslut här, givetvis grundade på fakta. Varför inte göra det poli-

tiska och det beredningsmässiga arbetet parallellt så att man inte behö-

ver bereda sådant som det inte finns politiskt stöd för längre fram.  

Talmannen 

Tiden är ute!    

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Det finns olika sätt att söka det parlamentariska stödet. Ett sätt är att ha 

parlamentariska kommittéer som kontinuerligt arbetar med en fråga. En 

annan metod är att landskapsregeringen hittar lösningar och förslag 

som vi sedan förhandlar med oppositionen kring om det här är en lämp-

lig och bra väg att gå. Här finns det olika vägar att välja. 

Det viktiga nu, och det som jag verkligen önskar, är att oppositionen 

skulle kunna unna den tio månader gamla landskapsregeringen att få tid 

att jobba fram det här faktaunderlaget. Vi ber att få återkomma i det 

parlamentariska sammanhanget när vi är redo för det.  

En sådan här fråga kanske kräver både visioner och drömmar. Men 

de facto när vi kommer fram till den dagen att vi ska ta beslut så måste 

det ändå vara grundat på realiteter.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Lantrådet bör ändå komma ihåg att landskapsregeringen 

inte kan tillsätta parlamentariska kommittéer utan allas samtycke. Där-

för kan inte lantrådet heller välja exakt hur det parlamentariska arbetet 

och förankringen ska ske. Vi räcker ut handen och accepterar att vi i 

skyndsam ordning skulle ingå i en parlamentarisk kommitté för att göra 

det politiska arbetet så fort som möjligt parallellt med det praktiska be-

redningsarbetet som måste ske, ekonomiska kalkyler. En viss ordning 

får det ändå vara i det här. Liberalerna kommer inte att acceptera gum-

mistämpelsrollen.  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag har heller inte sagt att det är det vi är ute efter. Jag välkomnar att li-

beralerna ställer sitt intresse, sitt engagemang och sin kunskap till förfo-

gande i det här. Jag tycker att det är bra. Det är vårt mål att hitta breda 

politiska allianser om framtidssatsningar av den här kalibern som det 

handlar om. Men landskapsregeringen behöver göra ett förberedande 

arbete. Det är ändå vi som är verkställigheten och ska driva projekten 

framåt. Vi ber att få återkomma den dagen vi tycker att vi har ett till-

räckligt material för det vidare parlamentariska arbetet. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Jag tror att det mesta angående skärgårdstrafik och kort-

rutt har ventilerats. Men ändå kommer det upp lite nya saker. 
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Vi från Ålands Framtid ställer oss bakom den här åtgärdsuppmaningen 

som ligger på bordet. Vi stöder den fullt ut. Precis som ltl Perämaa nämnde så 

anser vi att det politiska arbetet kan gå hand i hand med det övriga projekte-

ringsarbetet. Då gör man ett mycket snabbare resultat. Annars blir det först 

planeringsarbete från tjänstemännen och sedan ska jobbet gå vidare via den 

parlamentariska gruppen. Det bara förlänger hela processen. 

Det har vid olika tillfällen i andra sammanhang och kanske även i det här 

sammanhanget efterfrågas samförstånd och långsiktiga lösningar. Det över-

ensstämmer precis med vårt sätt att se det. Men när man lägger fram försla-

gen, enligt den här klämmen, då är man inte lika villiga att gå till mötes. Men 

alltid när man står här i talarstolen, och om man minns budgetdebatten, så 

uppmanar man många gånger att man ska ha samförstånd och förståelse för 

att ekonomin är dålig. Det handlar också om ekonomi och ett samförstånd.  

Det nämndes också att man inte ska gå på magkänsla utan man ska ha 

fakta som underlag. Jag har levt i den tron att alla tidigare landskapsrege-

ringar och ministrar har jobbat utifrån fakta när man har lagt fram förslag 

och inte på magkänsla. Det var väl kanske någon slags diskvalificering av ti-

digare landskapsregeringar och ministrar som kom fram här. 

Föglötunneln nämndens en gång i samband med den här beredningen. Det 

är ju bara att dra sig till minnes vem som var ansvarig då och skötte den upp-

handlingen. Var det gick i kras kan man fråga sig. Gick det på magkänsla eller 

fanns det inte faktaunderlag? 

Ett år hit eller dit spelar ingen roll, ja, det är märkligt på samma gång, för 

det har många gånger sagts här i den ekonomiska debatten att det är viktigt 

att vi kommer till resultat. Regeringen har också i sitt handlingsprogram på-

pekat att man ska försöka påskynda processen och få budgeten i balans. Det 

här är ju ett sätt att påskynda processen att få budgeten i balans.   

Sedan har det lite ventilerats om skärgårdsbornas och skärgårdens fram-

tid. Det borde kanske finnas en kristallkula. Jag tror att ingen här kan tala om 

vad som egentligen händer. Men tror man inte på skärgården, ja då ska vi ju 

inte sätta en cent dit. Men man måste ju tro på skärgården, annars måste vi 

omvärdera alltihop. Jag tror på att det finns en framtid för skärgården. Det 

gäller att man också politiskt jobbar för den saken annars går det absolut åt 

fel håll. Om vi inte tror på det som vi framför härifrån talarstolen och det vi 

presenterar i budgeter så då kan man förstå att inte skärgårdsborna heller 

tror på oss. 

Vi från Ålands Framtid stöder åtgärdsuppmaningen. Tack, fru talman. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Ltl Brage Eklund säger; ”att om man inte tror på skärgården 

så då ska man inte sätta en cent dit, men man måste ju tro”. Det är inte 

ett kritiskt sinnelag. Jag tror inte att ltl Eklund skulle göra ekonomiska 

investeringar på sådana grunder. Nog måste det ju också finnas andra 

fakta bakom än att man bara måste tro. Det är alldeles klart att alla här 

vill att skärgården ska överleva. Men frågan är; vad är det vi ska satsa 

på? Ska vi satsa på ett kortruttssystem, räddar det skärgården? Antagli-

gen kan det vara bidragande, men till vilket pris? Vad annat, som antag-

ligen också kostar, ska vi satsa på? Det är att förenkla en problematik 

väldigt mycket om man säger att man måste tro och därför ska vi satsa. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Det är väl en del av verkligheten. När man satsar och gör någonting så 

måste man tro på saken. Att det inte finns siffror och underlag att ta 

ställning till kan inte vi i optionen anklagas för. Det är ju landskapsrege-

ringen som ska presentera det för oss. Då skulle vi ha ett underlag som 

vi kan ta ställning till och omvärdera. Hur ska vi ha möjlighet att plocka 

fram faktaunderlag när landskapsregeringen inte har presenterat något 

för oss här i lagtinget ännu? Vi väntar. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det tror jag vi alla gör. Angående andra faktor när folk flyttar bort, 

tror ltl Brage Eklund att den enda avgörande faktorn är att trafikförbin-

delserna inte är tillräcklig bra? I så fall tror jag att det är en grov förenk-

ling av svaret på frågan varför folk ändå flyttar mera bort från skärgår-

den än in till skärgården.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Ltl Sundback, det är absolut som du och jag tror, det är inte bara en sak 

som påverkar, det är arbetsplatser, möjligheter till skola och dagvård 

mm och allt hänger på hela samhällsservicen. Finns inte den så finns det 

inte möjlighet att existera och leva i skärgården. Trafiken är bara en fak-

tor som inte är den avgörande. Det är många flera faktorer som påver-

kar.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Nu när vi ändå har tagit oss till Mariehamn, för vissa med rätt så 

stor möda, så ska jag förlänga debatten lite, fast jag inte tänkte det från bör-

jan för man ska inte förlänga debatten. 

Jag har en ganska ödmjuk inställning till de här frågorna, även om jag är så 

mycket skärgårdsbo som jag kan vara utan att vara skärgårdsbo. Min far var 

från Enklinge och min fru är Föglö. Jag vet var alla holmar ligger och var alla 

färjor går. Den insikten gör att jag förstår hur otroligt komplicerat trafiksy-

stemet är i skärgården, vilken logistisk utmaning det är att ändra på det be-

fintliga systemet och hur viktigt det är att göra rätt saker när man gör en 

större förändring när man satsar på det som vi kallar kortrutt.  

Det har varit mycket prat om historia här idag. Jag kan säga; "vad var det 

jag sade” när jag många gånger tidigare har sagt att den dagen kommer då vi 

står här talarstolen och prioriterar mellan skärgårdstrafik och några sjukskö-

terskor på ÅHS. Nu är vi där, som jag har varnat för åtminstone i ett budget-

anförande 2006. Den dagen kommer då vi inte har ett sådant överflöd, som vi 

hade då, och nu är vi där.  

Skulle vi ha tagit tag i detta tidigare, konkurrensutsatt trafiken, fått ner 

driftskostnaderna och gått vidare med kortrutt så skulle vi inte ha den kris 

som vi har idag. Men det här kan inte göras ogjort och det ogjorda kan inte 

göras gjort, tyvärr. Det är bara kavla upp ärmarna och fortsätta efter bästa 

förmåga. 
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Där lämnar jag historien och går över till nutid. Vi vet alla vilket prekärt 

läge vi är i när inte bara lönerna utan framförallt bränslekostnaderna stiger 

för trafiken, vilket flera talare har redogjort för här. Vi vet vilket tonnage vi 

har, vi vet vilka hamnar vi har, vi vet vilket vägnät vi har, vi vet var det bor 

folk och vi vet var näringslivet behöver åka. Efter den senaste remissrundan 

över turlistförslaget så vet vi ännu bättre vad folk prioriterar när man ibland 

måste välja mellan pest och kolera, tyvärr. Vi vet också att det är kris i vår 

ekonomi och vi vet att i horisonten finns det inte någon ljusblå rand utan det 

är mörka moln. Krisen kan fördjupas och kommer troligen att göra det, i 

bästa fall inte, vilket vi förstås hoppas. Men vi måste bereda oss på en varga-

vinter. 

Därför tycker jag att spörsmålet handlar om lite fel sak. Vi är alla överens 

om att vi ska satsa på kortrutt. Sedan har vi lite nyanser i vad vi vill göra först, 

vad som är viktigt och så har vi också nyanser när det gäller vilket slutmål vi 

ser. Vi är alla överens om att dit ska utvecklingen gå, att man ska investera 

bort driftskostnader och ta skärgården närmare Åland, ta skärgården när-

mare centrum som är regionen kring Mariehamn, där de flesta arbetsplatser 

finns och där den ekonomiska motorn i huvudsak finns. 

Om man då gör en liten utvikning, vilket många talare har gjort fru talman, 

om framtidstron i skärgården. Det är ganska hjärtskärande att läsa den här 

skärgårdstjejens betraktelse som skrevs på Facebook igår. Det är nästan så att 

man torkar en tår när man har läst det och då är jag inte ironisk utan så är 

det. Visst skulle man helst vilja kunna, som en kung i sagorna, vrida tillbaka 

utvecklingen och se till att vi har pengar och kan låta alla färjor gå, alla ar-

betsplatser ska få finnas och alla löner stiga osv. Det är klart att vi alla vill 

detta. Men vi har inte de pengarna som i sagan. Vi kan inte göra såsom 

kungen i sagan. Nu är det slut och det är inte bara slut utan landskapets kassa 

blöder. Vad är då bättre för den här skärgårdstjejen? Göra som vi försöker 

göra nu eller driva landskapets ekonomi, med 4 miljoner i det här fallet, back 

varje år, skuldsätta oss och vältra den här framtiden i famnen på henne och 

hennes generation? Jag tror att sist och slutligen är åländsk ungdom tacksam 

för att vi tar tag i ekonomin och inte skuldsätter oss, så att de fortsättningsvis 

får bo i ett land utan skuldsättning i stort sett. Det är värt all möda. 

Sedan till detta om man tror på skärgården och om man tror på framtiden. 

Det inte bara tro som behövs, man måste också vilja, politik är att vilja. När 

det gäller hela Åland så krävs det ganska mycket vilja, för Åland är en ganska 

utsatt region. När det gäller de mest utsatta regionerna i den utsatta regionen 

så måste vi också vilja och därför måste vi satsa. Och inte försöka undslippa 

att göra det här för att det kanske är så att ingen vill bo i skärgården i framti-

den. Vänd på steken, man ska vilja bo i skärgården. Tuta ut detta, gör de här 

satsningarna. Om vi kan satsa 16 miljoner i året så kan vi satsa 160 miljoner 

på tio år och 320 miljoner på 20 år. Det är samma pengar, vi betalar det årli-

gen, vilket man ändå gör om man gör stora investeringar. Så det är ingen 

skillnad. 

När det sedan gäller framtiden, när kortruttssystemet är fullt utbyggt möj-

liggör det framförallt att pendla. Kortruttssystemet kanske inte i så stor ut-

sträckning bidrar till att kommer nya arbetsplatser i skärgården, men det gör 

att man kan bo där, servicen kan upprätthållas och man kan pendla.  

Sedan ska man lägga på andra utvecklingsmöjligheter. Man ska inte lämna 

annan regional politik t.ex. garantin för att kompensera jordförvärvsregelver-
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ket, delad kommunalskatt och kreativa idéer för stärka de perifera regioner-

na.  

Man ska komma ihåg en viktig utveckling och det är E-förvaltning. Vi har 

ju bara kommit halvvägs. Idag har vi en lika stor hög med papperslunta och 

en lika stor hög med datamaskiner. När pappersluntan börjar sjunka och man 

verkligen kan distribuera sitt arbete hem, då kommer skärgården att kunna 

ha sådana arbetsplatser. Det är kanske dröjer tio år till den utvecklingen, för 

den går väldigt trögt, men det är på gång.  

Kortrutt är inte det enda saliggörande men det är viktigt att bogsera de här 

holmarna närmare Ålands centrum, regionen kring Mariehamn.  

När det gäller kortrutt har det också redogjorts för hur regeringen jobbar. 

Det har redogjorts för att det finns stöd för det arbetssättet och det finns en 

frustration att det borde ha hänt mera. Men vi är där vi är.  

Man kan se det som trestegsraket. Resonemanget, som flera talare har ta-

git upp, är att det finns projekt som man inte behöver fundera på om de är 

vettiga, t.ex. Vårdöbron. Vårdöbron finansieras av den trafik vi har där idag. 

Då får man dessutom bort tonnaget som man kan använda på annat håll. I 

stort sett är det en plus minus noll affär. Vårdöborna kommer att finnas och 

Vårdö kommun kommer att finnas oavsett om Hummelvik eller norra linjen 

finns kvar. Vårdöbron kan man isolera, förverkliga och den är finansierad i 

stort sett. Skulle man till och med gå in för att ta bompeng så är bron garante-

rat finansierad och då kan man också bygga en ny bro i Bomarsund. Det är ett 

sådant projekt som man kan ta direkt, man behöver inte bry sig om andra 

förutsättningar. 

Det är samma sak med Föglötunneln, för Skarvens driftskostnader, inve-

steringskostnader – bompeng så bygger man en tunnel till Föglö i norsk tun-

nelstandard. Helt isolerat, bara för Föglöborna om man så vill, istället för 

Skarven har vi en tunnel. Men det är dumt att inte ta vara på de möjligheter 

det ger att släppa Kökarborna iland på östra Föglö. Men man kan omedelbart 

förverkliga det projektet med den finansiering vi idag sätter på Föglötrafiken. 

Man behöver inte fundera på något annat. 

Sedan finns det mindre projekt; t.ex. bro över Embarsund i Föglö, också 

där finns en vajerfärja. I stort sett den kostnaden och kanske en liten bom-

peng och så har vi bro där. Vi behöver inte fundera på det. Där kommer det 

att bo folk och man kommer att köra från båda sidor. Det kommer att bli en 

ännu viktigare länk som absolut bli en flaskhals om man inte tar bort den. 

Det finns också andra mindre projekt som är betala.  

Sedan finns det andra steg i raketen. Projekt som man lite måste fundera 

på. Är detta vettigt, kan man räkna hem det? Kan man räkna hem projektet 

med uteblivna driftskostnader och hur påverkar det andra delar av helheten? 

Det tredje steget är själva helheten. Vad har vi för slut vision? Då kommer 

det allra känsligaste in i diskussionen, ska vi ha Hummelvik kvar, Överö eller 

någon annan hamn på Föglö som enda hamn eller ska vi ha Långnäs? Det 

tredje steget i raketen behöver vi inte fundera på så mycket ännu. När de 

första stegen har tagits så är det enkelt att veta hur man ska göra i det tredje 

steget, åtminstone för mig. Det är helheten. Nu jobbar man så, man funderar 

på både helheten och konkreta projekt. Man är både på marken och i helikop-

tern, så måste man jobba vidare med det här. 

En utvikning, fru talman, norsk tunnelstandard är min stora önskan och 

det har jag sagt i alla sammanhang. Jag vill att alla partier, landskapsrege-
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ringen och alla kommuner bekantar sig norsk tunnelstandard, om man inte 

redan är bekant med det. Norrmännen har utvecklat en standard för att 

bygga billiga tunnlar i små samhällen, samhällen som är mindre än Föglö och 

Kökar tillsammans. Det finns fem tunnlar som går till sådana samhällen, om 

man räknar ihop Föglö och Kökar så blir det ändå ganska många människor. 

Norrmännen utvärderar sin standard ständigt. Sker det en olycka i en norsk 

tunnel så utvärderar man den och förbättrar standarden och ändrar på lut-

ning, inredning och utseende. Tunneln är ständigt under förbättring. Det är 

en ingenjörskonst som man inte kan bortse ifrån och den har man inte bort-

sett ifrån på Färöarna, på Island och på många håll i Norge.  

Med de pengar vi satsar idag på Föglötrafiken ger det möjlighet att förverk-

liga fast förbindelse till Föglö. Det är dumt att blunda för norrmännens kun-

nande när det gäller att bygga tunnlar. Jag hoppas att vi inte gör det. Jag 

hoppas att vi kan ta åt oss av den kunskapen. 

Det handlar om enorma summor pengar. Frågan om vi ska satsa så här 

mycket pengar har nämnts av flera debattörer. Men det behöver vi inte tänka 

på. Med ett privat publikt partnerskap så kan man få den här tunneln mer el-

ler mindre gratis.  

Om ni följer med Dagens Industri så var det en artikel igår där Skanska er-

bjuder sig att bygga en tunnel mellan Djurgården och Nacka gratis, bara man 

får ta bompeng. Nå, det är ju inte relevant i det här sammanhanget. Det gäller 

en mycket större tunnel, mycket mer trafik och det är ett mycket mer kompli-

cerat projekt. Men principen är densamma. Ringer vi till dem som bygger 

tunnlar och säger; ”ni får Skarvens driftskostnader, investeringskostnader 

och ni får ta en bompeng, som är högst så här stor, vill ni bygga?” Jag tror att 

man lyssnar intresserat i andra ändan. Det är viktigt att komma ihåg att vi 

inte måste göra allting själva. Det finns de runt om oss som också ser möjlig-

heter.  

Kläm hette förr, det var vikingaslagsmålsspråk man gav en ordentlig kläm 

lite som steget för dansk skalle. Nu heter termen åtgärdsuppmaning, vilket vi 

ska använda. Det brukar vara så här när man sitter i regeringsbänken, att 

man tycker att det här bra om man skulle vilja rösta för det här, men i det här 

fallet lockar det inte eftersom det är precis så här som vi jobbar. Det är precis 

så här man slår in öppna dörrar. Den är klämmen är absolut verkningslös ef-

tersom det är precis på gång.  

Jag tycker också att man ska ha en parlamentarisk kommitté. Jag tycker 

att man ska ta till vara den kunskap och det engagemang som finns hos både 

Ålands Framtid och liberalerna. Men jag måste bara påminna om den stora 

parlamentariska kommittén som vi hade senast om jordförvärvsfrågorna med 

mera. Det arbetet är ju mer eller mindre värdelöst. Ett parti har lämnat sku-

tan på flera sätt. Ska man byta princip och hålla fast vid vad man kommer 

fram till i den här kommittén? Ja, jag hoppas det. Det här är jätteviktigt att 

det håller för projektet ska förverkligas under lång tid. 

Till sist vill jag säga att jag inte tar ansvar för vad som har gjorts före de-

cember 2011 då den här regeringen tillsattes. Jag tar inte heller ansvar för vad 

som inte har gjorts. Jag har varit starkt kritisk till att man inte har kommit 

längre, vilket jag också var tydlig med i mitt anförande.  

Obunden samling lämnar inte någon ensam. Vi stöder infrastrukturmi-

nister Thörnroos, vi hjälper till, vi ger av vår kunskap och vårt engagemang 

och baxar det här framåt tillsammans. Det vi har sett hittills är vi nöjda med 
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och har största förtroendet för att det här går vidare på rätt sätt, vilket jag vill 

understryka.  

Jag förstår oppositionens roll, man ska jaga på med blåslampa, men från 

vår sida ser vi inget behov av en åtgärdsuppmaning. Tack. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Ltl Sundman såg inte vitsen med ett spörsmål och han 

ansåg att spörsmålet var fel formulerat. Jag tycker tvärtom. Det här 

spörsmålet har visat att det finns stora skiljelinjer mellan regeringspar-

tierna på hur man ser på skärgårdstrafiken. Det har kommit fram i olika 

talturer att det finns ingenting klart när det gäller landskapsregeringens 

gemensamma ståndpunkt i skärgårdstrafiken.  

Det här spörsmålet har skapat en debatt där vi har sett att det finns 

skiljelinjer genom alla partier och det finns mycket gemensamt också. 

Jag tycker att klämförslaget är bra. Skillnaden mellan ltl Sundmans och 

vår åsikt är att vi, enigt klämförslaget, vill jobba parallellt i en parlamen-

tarisk kommitté samtidigt som ett faktaunderlag jobbas fram. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Man kan aldrig säga att ett spörsmål är fel, även om man 

kan säga att det är fel. Det är fel på så sätt att det handlar om fel sak. 

Frågan frågar efter fel saker. Det som diskuteras nu ute i samhället är 

äppel, alltså turlistorna, men spörsmålet frågar om päron, kortrutt 

kontra långrutt, som inte finns, det är bara ett retoriskt begrepp. Därför 

är spörsmålet fel. Det är klart att det finns nyanser, det finns nyanser i 

partierna och mellan partierna. Men vi har en så pass stor gemensam 

nämnare att den utan tvekan fyller ut den här mandatperioden med pro-

jekt och behov. Det är få saker som vi är så här överens om, också mel-

lan regeringen och oppositionen när det gäller kortruttssatsningarna, 

fast det gäller så enorma summor. Det råder en stor enighet. 

Försök se möjligheterna! Försök se den gemensamma nämnaren i 

stället för att se motsättningarna. För det finns många sådana gemen-

samma nämnare även ute i skärgården.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Ltl Sundman presenterade också en del av obundnas 

åsikter. Ltl Sundman påstår att man jobbar för de åsikterna. En del av 

åsikterna överensstämmer med Ålands Framtids åsikter. Jag hoppas att 

ltl Sundman, via regeringsmedverkan, kan påverka utfallet av det resul-

tat som kommer att presenteras för lagtinget i framtiden när det gäller 

utbyggnaden av kortrutten.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag själv och obunden samlings lagtingsgrupp jobbar för att 

i största utsträckning förverkliga den politik som vi har gått till val med. 

Politiken skrivs i vårt valprogram, som ser ut så här, och är det mest 

ambitiösa av alla partiers valprogram när det gäller trafiken. Läs på si-

dan 22-23 där framgår det. Inte kan vi få igenom allt vi begär, men med 

goda argument och förståndiga regeringskollegor så baxar man detta 

framåt. Så fungerar demokratin. Men jag rekommenderar läsning på; 
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obs.ax. Ltl Eklund kan där förkovra sig i obunden samlings trafikpolitik. 

Varsågod. 

 Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Tack, ltl Sundman, för ett långt och informativt anfö-

rande.  

Det är förvånande att ltl Sundman säger här i slutet av sitt anförande 

att han inte tar något ansvar för någonting före 2012. Jag har nog trott 

att ltl Sundman har varit en ansvarsfull person och jobbat ansvarsfullt 

för åländska frågor. 

Sundman säger att vi bor i ett land utan skuld. Vi bor nog tyvärr i ett 

land som har en statskuld på 93 miljarder. Men om han utgår ifrån att 

Åland är en egen nation så det stämmer nog. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Man kan alltid märka ord och tolka vad jag säger. När jag 

säger att jag inte tar ansvar så tar jag inte parlamentariskt ansvar för vad 

någon regering har gjort när jag har varit i opposition och har haft en 

annan åsikt och dessutom varit tydlig med den. Men jag tar ansvar för 

vad jag har varit med och skapat och vad jag stöder i regeringsbänken. 

När det gäller begreppet land så kanske det inte var rätt begrepp, men 

ni förstår vad jag menar. Ska landskapet Åland skuldsätta sig eller inte? 

Vad ska vi lämna till nästa generation, ett skuldsatt landskap eller ett 

landskap med ekonomin i balans och gärna med överskott? Jag har inte 

så svårt att välja. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! I likhet med tidigare talare så tvingas jag konstatera att den 

här debatten har gett ett spretigt intryck. Debatten har åtminstone inte 

gett en samlad bild av vad regeringspartierna riktigt är ute efter. Vissa 

pratar för mycket om statistiken som visar på faktisk utflyttning och frå-

gar sig vad man ska göra. Vissa, som ltl Sundman, pratar väldigt konkret 

om projekt som man kan förverkliga.  

Liberalerna lade fram åtgärdsuppmaningen för att samla upp alltihop 

i en kommande parlamentarisk kommitté för att försöka komma till en 

handlingsplan. Det hade kunnat ge den här entydiga bilden vart lag-

tinget och parlamentarikerna är på väg. Det hörs klart och tydligt att det 

inte kommer att bli fallet, utan arbetet ska fortsätta i det här oklara läget 

åtminstone fram till att utredningarna ska vara klara. 

Talmannen 

Tiden är ute!   

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! När halva repliken var kvar kunde man säga amen till ltl 

Perämaa, för så skall ske. Det kommer att tillsättas en parlamentarisk 
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kommitté, precis som det står i åtgärdsuppmaningen. Det är redan på 

gång. Därför är åtgärdsuppmaningen denna gång synnerligen onödig. 

Jag kommer inte att understöda den, men jag understöder resone-

manget att man ska man göra på det viset. 

Sedan ska vi hoppas att liberalerna har ändrat inställning till medver-

kan i parlamentariska kommittéer och att liberalerna som parti ser till 

att den åsikt man har överbryggas till nästa lagting, så att det man gör i 

en parlamentarisk kommitté åtminstone håller i två perioder. Det gläder 

mig i så fall om man har ändrat sig till den delen. 

 Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag tror att vi ska lära oss vad historien säger om arbetet i 

parlamentariska kommittéer. Det är viktigt att man försöker komma 

fram till så konkreta betänkanden som möjligt så att det i resultatet inte 

finns en massa tolkningsutrymme som eventuellt någon kan gömma sig 

bakom. 

Handlingsplanen och ekonomiska kalkyler bör vara så konkreta som 

möjligt så att den verkligen binder upp de som har varit med och skrivit 

under resultatet. 

Ltl Sundman fick det att låta väldigt enkelt. Man kan bygga ett större 

antal projekt utan problem och det påverkar inte ekonomin. Men vi vet 

från processen med tunnelprojektet för ett antal år sedan att det pro-

jektet fälldes av några politiker på ganska vaga grunder. Ltl Sundman 

vet att det ändå är politiskt som det avgörs i slutändan om det förverkli-

gas. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Till det sista, när jag gick hem den där eftermiddagen i april 

2006 när vi tog beslutet om att förlägga tunnel mellan Lemland och 

Föglö så hade jag en olustig känsla att detta inte var bra och det var inte 

bra, för det var inte ett bra ställe att bygga en tunnel på, utgående ifrån 

alla andra förutsättningar. Men rent tunneltekniskt var det överlägset, 

men det var annars fel ställe. 

När det finns ekonomiska förutsättningar att göra broar och tunnlar, 

för samma pengar som trafiken kostar idag eller en annan lösning, då 

finns det mycket större förutsättningar än om man måste uppbåda ny 

finansiering och satsa mera pengar. Projekten, som jag räknade upp, är 

sådana som mellan tummen och pekfingret kan förverkligas med dagens 

resurser. På sikt blir projekten billigare och på sikt gör de samhällsnytta, 

skapar tillväxt och befolkningsökning osv. Projekten är absolut hem 

räknade.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Torbjörn Eliasson 

Tack, fru talman! Jag är glad för att det är en hovsammare ton i diskussionen 

här idag än igår. Man känner att det finns lite mera behov av samarbete. Jag 

tror att det är en absolut förutsättning för att vi ska kunna komma vidare i 

sådana här svåra frågor.  
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Det kanske har blivit lite negativt idag. När kollegan Pettersson pratade om 

statistiken så var det bara fakta. Det är tyvärr på det sättet att trenderna har 

varit och är negativa. Men det är alltså bara fakta. 

Vad ska vi göra då? Ja, det är vår uppgift att se till att vi kan vända trender. 

Det första man måste göra när man har fakta, om man inte har fakta så måste 

man införskaffa det, och sedan måste man se till att man har en positiv syn. 

Det är viktigt nu. Vi har inte pengar, säger vi. Nej, för tillfället har vi jättedå-

ligt med pengar. Landskapets kassa är så gott som tömd, men jobbar vi rätt så 

kommer vi att fylla kassan på nytt. Det kommer nya tider och Åland har för-

utsättningar. Vi har många duktiga företag, vi har entreprenörer och vi har 

ungdomar som säkert kommer att bygga vidare på det här samhället, även i 

skärgården.  

Trots att det ser mörkt ut med utflyttning så finns det ändå sådana kvali-

teter i vår åländska skärgård.  Om vi politiker, som bygger förutsättningarna, 

gör rätt saker, kan samarbeta och vara positiva så kan det faktiskt gå att 

svänga den här trenden. Det finns sådana kvaliteter i den åländska skärgår-

den.  

Då kommer vi in på den självuppfyllande profetian. Tror vi på någonting så 

då kanske vi kan förverkligade det. 

Om man tittar på den här diskussionen, och de diskussioner som jag har 

varit med om när det gäller specifikt skärgårdstrafiken, så kan man konsta-

tera att det är väldigt svårt. När det verkligen ska bestämmas hur det ska gö-

ras så är det svårt att hitta enighet. Det har vi bevis för ända så långt tillbaka i 

tiden som 1956, som ltl Sundblom berättade om igår. Då 1956 började man 

prata om kortrutt. Lägg märke till att vi fortfarande inte har det systemet.  

Nu är vi på god väg. Jag har fullt förtroende att dagens regering jobbar på, 

vilket nämndes här igår, jag går inte in på de detaljerna.  

När vi sedan ska tillsätta en parlamentarisk kommitté lite senare, när det 

finns underlag för den, så har jag en liten magkänsla och jag är faktiskt oroad 

över att det då kommer att bli svårt att göra masterplanen, som det talades 

om igår. Det kommer att bli väldigt tuff att hitta en gemensam linje och det är 

detta som behövs. Vi måste ha en generalplan för hur detta ska skötas och 

hur det ska byggas ut.  

Igår hade jag en liten idé, som jag vill påminna om idag och som ltl Brage 

Eklund tyckte var lite småfiffig. Jag tyckte det var trevligt att han stödde mig. 

I en sådan här svår fråga kan det vara till nytta med hjälp utifrån, en katalysa-

tor. Människor som inte är bundna på något sätt men som har en massa kun-

skap kan föreslå ett system. Jag tror faktiskt på det.  

Som jag sade igår så ska man inte bara titta på kortrutt, man ska inte bara 

titta på skärgårdstrafiken utan man ska titta på hur vi kan få skärgården att 

utvecklas på nytt. Hur kan vi få utveckling i skärgården? Då gäller det inte 

bara trafiken, det gäller också näringslivet och samhällsservicen, helheten. 

Man brukar fråga vad som är ägget och vad som är hönan. För att man ska ha 

ett fungerande näringsliv så måste man ha en fungerande trafik, det är rätt. 

Men för att man ska ha en fungerande trafik så måste man också ha ett nä-

ringsliv och folk som bor i skärgården. Allt detta hänger ihop. 

Jag skulle ändå vilja påminna om den lilla idén som jag nämnde igår, att 

Åland skulle utlysa en nordisk tävling där svenska, norska, danska, färöiska, 

isländska och finländska universitet och högskolor skulle kunna delta. Det är 

ett klart problem som går att formulera. Det är ett klart bestämt område, litet 
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och ganska lätthanterligt. Jag tror faktiskt att det skulle finnas intresse för 

det. Det här skulle kunna ge oss nya idéer för hur vi ska utveckla skärgården. 

Det är inte alls sagt att förstapristagarens förslag kommer att genomföras på 

Åland, men delar av det och vi kan få många nya idéer och synpunkter. Vi 30 

som är här och våra tjänstemän, visst kan vi en hel del, men det finns mycket, 

mycket kunskap runt omkring oss, framförallt kunskap om vad som händer i 

framtiden och vilka nya möjligheter det finns.  

Fru talman! Jag hoppas att regeringen tar sig en liten funderare på det där. 

Tack, för ordet.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Ltl Eliasson tog upp sin idé om en forskningsgrupp att 

utreda skärgårdstrafiken. Jag stödde idén igår och jag är lika intresserad 

av idén idag. Det är helt okej, jag hoppas att han kan driva detta också 

hos sina övriga vänner i landskapsregeringen. 

Ltl Eliasson sade att han hade en magkänsla att den parlamentariska 

kommittén inte kommer till ett enigt beslut när den dagen kommer. Eli-

assons partikollega sade att man inte skulle gå på magkänsla, man skulle 

gå på fakta så jag hoppas att din magkänsla är fel. Jag hoppas att den 

parlamentariska kommittén kan tillsättas i tid. Jag tror att man kommer 

att nå ett bättre enligt resultat. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Det kommer säkert att ske. Ibland när man inte har 

fakta då måste man gå på magkänsla. Jag har inte några fakta på det här 

före det är klart och den parlamentariska kommittén har kommit med 

ett enigt besked.  

Om vi tittar historiskt så kan vi gå tillbaka till 1956 och vi har inte 

lyckats. Det är detta som gör att jag får en lite negativ magkänsla. Jag 

tror att det kan vara katalysator att få nya idéer utifrån. Det kan till och 

med sporra oss att söka nya möjligheter. Därför tror jag att man inte ska 

utesluta den möjligheten. I grunden är jag en positiv människa. Jag tror, 

jag hoppas att vi ska lyckas och jag vill samarbeta.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Vi från oppositionen anser att det är viktigt att den 

parlamentariska kommittén tillsätts så tidigt som möjligt så att man kan 

jobba parallellt med faktautredningen. Då är det mindre risk att de här 

bekymren uppstår, om man kan vara med i ett tidigt skede och bereda 

dessa viktiga ärenden som skärgårdstrafiken och kortrutten. Jag tycker 

att landskapsregeringen och ltl Eliasson ska tänka om när det gäller det, 

jag tror att ni når ett mycket, mycket bättre slutresultat om den parla-

mentariska kommittén kan vara med och jobba i ett tidigare skede.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Jag håller med ltl Eklund om detta. Jag hoppas också 

att det ska gå fort. Jag vet att det är en hel del utredningar som tas fram 

nu. Det är också min förhoppning att vi så fort som möjligt ska kunna få 

till stånd det här så att det finns material så att den parlamentariska 

kommittén kan tillsättas, vilket lantrådet också sade i sitt anförande 

idag. Tack.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  

Under diskussionen har lagtingsledamoten Mats Perämaa understödd av lagtingsleda-

moten Eklund lagt följande förslag till åtgärdsuppmaning: ”Lagtinget uppmanar land-

skapsregeringen att utan dröjsmål tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag 

att skyndsamt utarbeta en konkret handlingsplan och föreslå prioriteringsordning för 

kortruttens förverkligande i skärgårdstrafiken.” 

Enligt 38 § 5 mom. arbetsordningen ska ärendet bordläggas till en avgörande behand-

ling vid plenum tidigast följande dag. Talmannen föreslår att förslaget till åtgärdsupp-

maning bordläggs till plenum 21.09. Kan förslag godkännas? Godkänt. Förslaget är 

bordlagt till plenum 21.09.2012.  

Plenum slutar 

Imorgon 21.09.2012 hålls en frågestund klockan 09.30 och ett plenum klockan 10.30. 

Detta plenum är avslutat.
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Frågestund börjar 

1 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen  

(F 4/2011-2012) 

Till dagens frågestund har följande lagtingsledamöter enligt 35 § i arbetsordningen an-

mält att de önskar ställa en fråga: Ledamöterna Brage Eklund, Tony Asumaa, Anders 

Eriksson, Katrin Sjögren, Axel Jonsson och Torsten Sundblom, vicetalman Viveka Er-

iksson samt ledamöterna Gunnar Jansson och Mats Perämaa.  

Talmannen avgör vem som ges ordet för att ställa en fråga och har rätt att förklara frå-

gestunden avslutad även om alla anmälda frågeställare inte fått tillfälle att framföra 

sina frågor.  

Vid frågestunden riktar frågeställaren sin fråga till en av de närvarande ministrarna. 

Frågan tillsammans med en eventuell motivering får räcka högst en minut. För svaret 

på frågan får användas högst två minuter. Sedan frågan besvarats får frågeställaren 

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 han anser den ställda 

frågan tillräckligt belyst.  

Ifall frågan ställs till fel minister så hoppas talmannen att det inte kommer några till-

äggsfrågor eftersom vi har så många frågeställare på listan idag.  

Ltl Brage Eklund 

Jag vill ställa min fråga till infrastrukturminister Thörnroos. 

Jag citerar ur regeringsprogrammet under rubriken ”Vägunderhåll”: 

"Landskapsregeringen har som målsättning att effektivisera och samordna 

hela landskapets vägunderhåll. Ett samprojekt mellan landskapet och 

kommunerna utförs med hjälp av extern utredare. Planerings- och upp-

handlingsresurser samordnas i offentlig regi och lämpliga enheter av 

vägunderhållet konkurrensutsätts”. 

Min fråga är; hur långt har landskapsregeringen kommit i sitt arbete för att 

konkurrensutsätta verksamheten i vägunderhållsarbetet?  

Minister Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Tack ltl Brage Eklund för en intressant och övergripande fråga. 

Landskapsregeringen har tre stora, stora projekt på gång. För det första har vi 

samhällsservicestrukturreformen, en annan stor reform är den digitala agen-
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dan och det tredje projektet är det samordnande tekniska underhållet inom 

landskapet Åland. 

Landskapsregeringens vision är att kommungränser eller indelning av 

vägar såsom landskapets vägar, kommunala vägar och enskilda vägar inte ska 

utgöra ett hinder för det sammanhållna vägunderhållsarbetet. Beträffande 

statusen i dagsläget så är det avdelningschefen på trafikavdelningen som har 

till uppgift att i första hand söka de externa kontakter som behövs för att 

kunna göra upp en projektplan inför det praktiska genomförandet. Den sen-

aste informationen är att man kommer att rikta sina blickar mot Sverige, i det 

här fallet Gotland, där man tydligen har goda erfarenheter av dylika ar-

rangemang.  

Ltl Brage Eklund  

Tack, herr talman! I samband med den ordinarie budgetbehandlingen påpe-

kade jag vikten av att man börjar konkurrensutsätta vägunderhållsidan, för 

att man ska försöka få kontroll på budgetunderskottet. Det här är ett sätt att 

få ned kostnaderna för vägunderhållet. 

Jag konstaterar nu, efter ett års verksamhet i den här landskapsregeringen, 

att man fortfarande inte har påbörjat arbetet. Man har tagit kontakt med den 

svenska sidan och tittat på hur det fungerar där, men själva arbetet inom av-

delningen har inte påbörjats.  

Minister Veronica Thörnroos 

Talman! Nu diskuterar ltl Brage Eklund samtidigt två helt olika frågor som 

ligger i två olika tidsperspektiv. 

Vad gäller det sammanhållna vägunderhållet så är det ju självklart att det 

måste utföras av externa krafter, någonting annat vore otänkbart. Därmed 

inte sagt att EU:s regelverk rakt av tillåter en konkurrensutsättning av en 

kommunal verksamhet. 

Det ena är det långsiktiga projektet för hela vägunderhållet och det tek-

niska underhållet inom fasta Åland. Det andra är en konkurrensutsättning av 

enskilda vägar och det arbetet fortgår enligt tidigare planer. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, herr talman! Vi går emot nya budgettider och så stora förändringar har 

inte skett under det här året. Nu när man står inför underhållsarbete, plog-

ning inför vintern med mera så hoppas jag att man har en förmåga att sam-

ordna detta med kommunerna. Har man riktat frågor till kommunerna t.ex. 

angående ett samarbete om snöplogningen? Har man fördelat underhåll-

ningsarbetet i sådana distrikt så att de är attraktiva för entreprenörer att 

räkna på så att man kan få in attraktiva och förmånliga anbud?  

Minister Veronica Thörnroos 

Talman! Jag tror att vi egentligen tycker precis samma sak, ltl Brage Eklund 

och jag; vi ska eftersträva samordningsvinster. Det är oerhört viktigt för det 

samlade Åland att vi få ner kostnaderna angående onödiga kringkostnader. 

Det viktiga är att vägunderhållet samordnas och konkurrensutsätts så att vi 

ålänningar till fromma har ett vägunderhåll som är så bra och effektivt som 

möjligt i förhållande till den peng som vi har möjlighet att betala. 

Vad gäller direkta konkreta planer så kan jag informera att samarbetet som 

har varit på tapeten, men som tyvärr inte föll ut i den utsträckning som jag 
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hade önskat, var upphandlingen kring väderdata och bevakningen av väder-

förhållandena så att man snabbt och effektivt har möjlighet, speciellt vinter-

tid, att möta de behov som finns i samband med stora nederbördsmängder. 

Talmannen 

Nästa frågeställare är ltl Tony Asumaa. 

Ltl Tony Asumaa 

Jag önskar ställa min fråga till kansliminister Lindholm. 

Herr talman! I polislagen för landskapet Åland stipuleras det att polisen 

arbetar för att upprätthålla den allmänna säkerheten i samarbete med andra 

myndigheter samt med enskilda personer och sammanslutningar. En av 

dessa andra myndigheter på Åland är centralkriminalpolisen. Skillnaden mel-

lan centralkriminalpolisen och lokalpolisen är att CKP bekämpar gränsöver-

skridande och organiserad brottslighet medan lokalpolisen upprätthåller all-

män ordning och säkerhet lokalt. 

Inrikesministeriets rapport gällande polisförvaltningens omstrukturering i 

riket publicerades 21.8.2012. Ministergruppen för inre säkerheten som leds 

av inrikesministeriet Päivä Räsänen har nu noggrant gått igenom riktlinjerna 

för omstrukturering av polisförvaltningen. Ministergruppen har gett sitt bifall 

till reformen. 

Min fråga är; vad har landskapsregeringen gjort för att CKP:s enhet på 

Åland ska behållas genom att den slopas i denna rapport? 

Minister Gun-Mari Lindholm 

Talman! Det är ett väldigt omfattande och stort arbete som görs inom polis-

arbetet på Åland idag.  

När lagtinget återvänder från sin oktoberledighet från plenum och kommer 

tillbaka i november så hoppas jag att det ska finnas en ny polislag på bordet. 

Där kommer man också att ge möjligheter för polisverksamheten på Åland att 

organisera sig på ett annat sätt än idag.  

Vad beträffar den här rapporten, implementeringen och den möjligheten 

som man idag har i Finland och det som kommer att komma i Finland vad 

beträffar förundersökning och som kommer att implementeras 2014, så 

kommer man i den kommande polislagen att se till att förändringen också 

görs för den åländska polisen  

Ltl Tony Asumaa 

Herr talman! Jag behöver kanske precisera min fråga. Det här gäller CKP på 

Åland och inte den lokala polisen. Jag sade att CKP har hand om den organi-

serade brottsligheten som inte den lokala polisen har hand om. Det räcker 

inte med en ny polislag. Det är frågan om samarbete med myndigheten 

centralkriminalpolisen. Hur har man tänkt att den gränsöverskridande och 

organiserade brottsligheten på Åland ska bekämpas genom att CKP försvin-

ner från Åland? För det är endast CKP som har hand om just de här fallen. 

Minister Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag ser detta väldigt långt som en verkställande och en operativ 

fråga. Jag utgår ifrån att nuvarande polisledning och tjänstemännen som 

hanterar de här frågorna inom landskapsregeringen sköter det. Det är inte 

någon fråga som har varit upp på ministerns bord. 
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Ltl Tony Asumaa 

Tack, herr talman! Om jag uppfattar ministern rätt så har inte landskapsrege-

ringen gjort någonting för att behålla centralkriminalpolisen på Åland. Är det 

rätt uppfattat?  

Minister Gun-Mari Lindholm 

Talman! Det där är att dra lite för långa slutsatser för att det inte har varit på 

ministerns bord. Det är en operativ fråga. CKP har en verksamhet på Åland 

och är väldigt nära anknuten till den polisiära verksamheten på Åland ef-

tersom vi har en fördelning mellan finsk behörighet och åländsk behörighet 

inom polisverksamheten på Åland. CKP har en väldigt viktig verksamhet på 

Åland också. Jag utgår ifrån att man både från åländsk sida och från finsk 

sida värnar om de här verksamheterna på Åland. Finns det problem så har 

det åtminstone inte kommit mig till känna. Men om det är på det viset så 

kommer vi naturligtvis att arbeta med den här frågan. Vi har ett inbokat möte 

med minister Räsänen och om detta är ett problem kommer jag i så fall att ta 

upp det.  

Talmannen 

Nästa frågeställare är ltl Anders Eriksson. 

Ltl Anders Eriksson 

Tack, herr talman! Min fråga gäller samhällsreformen, om det är minister 

Lindholm eller lantrådet som ska svara låter jag regeringen avgöra. 

Samhällsreformen var en av denna regerings paradnummer när man till-

trädde. Det här skulle man jobba jättemycket med, man skulle t.o.m. ha en 

speciell minister som skulle jobba med frågorna. För ungefär en månad sedan 

kommunicerade regeringen ut att det här kommer man inte att hinna med 

under den här mandatperioden, vilket väckte stor uppmärksamhet. Efter det 

kom det en insändare från regeringen att man nog minsann skulle jobba vi-

dare med samhällsservicereformen. 

Min första fråga är; vad gäller? 

Sedan när det gäller det som har gjorts hittills, de teoretiska papperstig-

rarna som jag vill kalla dem för, som har tagits fram, har ju väldigt lite att 

göra med ekonomin. Jag tror att det är otroligt viktigt att man får ekonomin i 

fokus när man ska ha den här typen av organisationsarbete. Min andra fråga 

är; när kommer man att ta sig an de ekonomiska aspekterna av det här arbe-

tet på allvar? Kommer man överhuvudtaget att få det här arbetet klart under 

den här mandatperioden? 

Minister Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag är glad för att ltl Anders Eriksson ställer den här frågan. Det som 

har framkommit i media är ganska missvisande. Med vår insändare försökte 

vi rätta till det. Men det råder fortfarande en viss vilseledande diskussion i 

det, här viktiga för Åland, ärendet. 

Det är en av den här regeringens viktigaste framtidsarbete. Vi upplever att 

vi har startat ett otroligt framtidsarbete runt om på Åland. Vi har hittills be-

sökt samtliga kommuner förutom Jomala, Saltvik och Mariehamn. Vi har 

upplevt att det finns en otrolig ”väckelserörelse” runt om på Åland när det 

gäller den här frågan. 
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Landskapsregeringen har tagit tag i rodret. Vi leder den här processen och 

vi finansierar den här processen. Vi har tagit fram en struktur för det fram-

tida arbetet. Vi har en ledningsgrupp som arbetar med den här frågan. Led-

ningsgruppen kommer inom kort att tillsätta arbetsgrupper som ska visa 

vägen fram inom de olika sektorerna; social, e-kommunikation och teknisk 

verksamhet. Grupperna ska visa vägen hur vi inom den här mandatperioden, 

förhoppningsvis redan under 2014, kan omstrukturera de olika samhällsverk-

samheterna. Att vi dessutom, inom den här mandatperioden, också kan börja 

måla upp en gemensam målbild hur även kommunstrukturen och inte enbart 

servicestrukturen ska se ut, det ser vi också väldigt positivt på.  

Ltl Anders Eriksson 

Det där låter ju bra. Om jag tar fasta på att det som kom fram i media var 

missvisande så var det de facto landskapregeringen själv som hade en press-

konferens och kommunicerade ut att man inte kommer att hinna med den 

här frågan under mandatperioden.  

Angående en väckelserörelse så undrar jag om det faktiskt inte är det mot-

satta? Jag är lite orolig, det är ett vakuum i kommunerna och man sitter och 

funderar på vad som riktigt ska hända. Tittar vi på de små kommunernas 

ekonomiska situation så är situationen absolut akut. Man behöver göra 

någonting redan nu. Jag tror att det är viktigt att man har möjlighet att föra 

över en del av omsorgsärendena på landskapsnivå, åtminstone ett gemen-

samt ansvar, vilket är oerhört viktigt.  

Det utredningsarbetet, som har tagits fram hittills, att Åland skulle vara en 

kommun som skulle sammanfalla med det självstyrda landskapet Åland är ju 

helt otänkbart enligt mig. En regionkommun, att vi skulle ha tre nivåer på 

lilla, lilla Åland, är ju fullständigt befängt. Man måste ju göra seriösa utred-

ningar hela tiden med ekonomin i fokus och fundera på vad vi kan vinna på 

det här.  

Minister Gun-Mari Lindholm 

Talman! Ekonomin har egentligen tvingat fram det här framtidsarbetet och 

naturligtvis även tillgängligheten till en likvärdig service för samtliga på 

Åland.  

När man inte är med på möten runt om på Åland i kommunerna så förstår 

jag att man är skeptisk. Vi upplever att det finns ett otroligt sug efter att 

strukturera upp vissa verksamheter. Man ser en fördel och en nödvändighet 

av att vi gör det. Vi känner att vi har vind i seglet i det här arbetet. 

Jag tror inte att man ska fokusera alltför mycket på de här modellerna. Det 

finns mycket gott i varje modell. Det kanske blir något helt annat än de fyra 

modeller som är framtagna. Det kanske blir ett femte eller sjätte förslag. Vi 

börjar med det som vi nu är överens om; sociala frågor, det tekniska och e-

kommunikationen.  Sedan tittar vi på hela totala målbilden tillsammans. 

Ltl Anders Eriksson 

Minister Lindholm säger att vi har vind i seglen, men enligt mig kan man inte 

vara ute och segla hur länge som helst. Den ekonomiska situationen är akut 

när det gäller små kommuner, där måste man lämna det teoretiska stadiet 

och faktiskt börja ta konkreta beslut, annars går det på tok för små kommu-

ner som Sottunga och Kökar.  
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Minister Lindholm sade att det finns mycket gott i varje modell. Jag tycker 

att jag är någorlunda normalbegåvad, men jag kan inte förstå att man på ett 

seriöst sätt tycker att det är något gott t.ex. i en regionkommun, att vi skulle 

ha val till kommunerna, såsom vi har idag, att vi skulle ha val till en region-

kommun och att vi skulle ha val till lagtinget. Tre olika val till instanser med 

skild beskattningsrätt! Det är ändå lilla Åland som vi pratar om, vi måste ju 

vara lite praktiska. 

Avslutningsvis, lös de akuta problemen nu! Man måste lämna teorin och 

börja hantera saker och ting på ett praktiskt sätt. 

Minister Gun-Mari Lindholm 

Talman! Vi kan konstatera att för Ålands Framtid finns det inte någon fram-

tid i de här olika modellerna. Jag ser fram emot att se den modell som Ålands 

Framtid förespråkar. 

När det gäller att ta tag i rodret vill jag upprepa det jag sade, ifall det inte 

riktigt gick hem. Vi har tagit tag i det, vi har tillsatt en ledningsgrupp som re-

dan i början av oktober kommer att tillsätta arbetsgrupper som rent konkret 

kommer att säga inom vilka verksamhetsområden vi går fram på det här sät-

tet utifrån vissa olika parametrar; service, avstånd, landskapsandelar och 

finansieringsmodell. Jag hoppas att vi är precis lika eniga då som nu att något 

ska göras.  

Talmannen 

Nästa fråga gå till ltl Katrin Sjögren, varsågod.  

Ltl Katrin Sjögren 

Talman! Jag är jätteintresserad av hur integrationsarbetet fortlöper. Jag har 

en del frågor om landskapsregeringens integrationsarbete. Vi har förhopp-

ningsvis snart en integrationslag på plats och det viktigt för att integrations-

arbete ska löpa, att inflyttades rättigheter och skyldigheter finns i lag.  

En annan mycket viktig sak för att integrationsarbetet ska fungera prak-

tiskt är att Åland får ett integrationspolitiskt program. Enligt tidigare löften 

så skulle vi haft det programmet nu under septembersessionen. Hur går det 

riktigt?  

Minister Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag är jätteglad för den här frågan. Jag till och med tänkte på ltl Kat-

rin Sjögren i morse när jag åkte till jobbet. I debatten om integrationslagen 

förekom det en önskan från liberalt håll om tillämpningsdirektiv. Det 

nämnde ledamoten inte nu, men det har vi tagit fram, precis enligt liberaler-

nas önskan och kanske det var någon annan här i salen som också önskade 

det. Man tyckte att lagen i sig var lite svårläst eftersom den väldigt långt var 

uppbyggd på den finska lagen men skriven för Åland. Jag höll med om att det 

blev vissa svårigheter att läsa och därför har vi nu tagit fram tillämpningsdi-

rektiv. Förhoppningsvis när lagen kommer efter att den har blivit antagen 

och vi kan implementera den så finns tillämpningsdirektiven klara och även 

integrationsprogrammet som vi nu håller på att sätta sista handen vid. Så 

långt är det färdigt. 

Ltl Katrin Sjögren 

Talman! Det var ju verkligen intressant. Jag såg när minister Lindholm fat-

tade beslutet. Liberalerna och Ålands Framtid reserverade sig men vi fick inte 
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något gehör hos majoriteten. Politiken är krånglig ibland. Jag ger all erkänsla 

till minister Lindholm om man faktiskt tog det som Ålands Framtid och libe-

ralerna förde fram på allvar. Tack för det. 

När det gäller det integrationspolitiska programmet så lever vi faktiskt just 

nu i ett vakuum. Vi borde ta ett sammanhållet grepp. Vi vet att lagen sätter 

oresonligt mycket arbete på kommunerna. Jag är lite orolig. Kan minister 

Lindholm utveckla lite hur man tänker sig det integrationspolitiska pro-

grammet när det gäller språkundervisning, sysselsättning och färdigheter? 

Nu ska kommunerna ha integrationsplaner både för familjer och för barn. 

Hur tänker landskapsregeringen? 

Minister Gun-Mari Lindholm 

Jag tycker att det är bra med remissdebatterna. Vi kanske inte alltid tänker 

på allting. Det var bra att det här kom fram och att vi faktiskt fick tillämp-

ningsdirektiven gjorda. Det var jättebra. Jag tror att det kommer att upplevas 

positivt, särskilt för kommuner och AMS som ska hantera de här frågorna. Vi 

kommer att ha utbildningstillfällen för dem som ska hantera de här frågorna. 

Jag tycker att landskapsregeringen har ett helhetsgrepp när det gäller det här. 

Vi har ett nära samarbete med utbildningsavdelningen när det gäller utbild-

ning och språkundervisning. Vi kommer att ha längre utbildning inom vissa 

områden för att man också ska kunna erbjuda utbildning till inflyttade. Jag 

tycker att vi i landskapsregeringen verkligen har tagit ett helhetsgrepp i de 

här frågorna. 

Ltl Katrin Sjögren 

Talman! Det är bra att det kommer tillämpningsdirektiv. Jag tror också att 

landskapsregeringen skulle behöva ta ytterligare ett ansvar. Jag upplever att 

man inom barnomsorgen och skolan ute i kommunerna skriker efter fort-

bildning. Det skulle behövas ett kunskapslyft för hela Åland, om olika kul-

turer och om olika behov. Vi vet att de som flyttar till Åland har otroligt olika 

bakgrunder. Jag tycker att landskapsregeringen borde ta stort ansvar.  

Landskapsregeringen har varit skeptisk till flyktingmottagning, man har 

sagt att kommunerna själva ska drivas sin flyktingmottagning och ha sina 

egna policys, vilket jag tror är fel. Landskapet Åland borde ha en allmän flyk-

tingpolicy som skulle involvera olika delar av samhället; tredje sektorn, nä-

ringslivet, kommunerna och landskapsregeringen. Det är en uppmaning till 

landskapsregeringen.  

Minister Gun-Mari Lindholm 

När det gäller utbildning av personal så har vi från regeringens sida ett väl-

digt nära samarbete med både skolor och daghem. Integrationssamordnaren 

finns tillgänglig och hon går väldigt mycket ut till olika arbetsplatser för att 

just lösa de här, ibland ganska lätta, problemen. Man har svårt att kommuni-

cera men samtidigt kanske det finns personal som städar på det här dag-

hemmet och pratar det språket som man har haft problem med. Ibland finns 

det väldigt lätta lösningar nära, men som är svåra att se. Jag upplever att vi 

gör ett arbete också genom att utbilda. 

När lagen, tillämpningsdirektiven och programmet kommer då ska vi yt-

terligare ha både fortbildning och utbildning.  

Vi får återkomma till flyktingfrågan. 
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Talmannen 

Nästa fråga inleds av ltl Axel Jonsson. 

Ltl Axel Jonsson 

Tack, herr talman! När näringsministern var ung så hade han kanske möjlig-

het att lyssna på Blå Tågets låt som handlar om staten och kapitalet som sitter 

i samma båt. Punkgruppen Ebba Grön gjorde dessutom en känd cover på den 

låten. Låten har ju ett vänsterpolitiskt budskap, en röd tråd. Det var en blå 

upphovsman och gröna artister med ett rött innehåll, en likhet som är slå-

ende till regeringens ekonomiska politik och näringspolitik.  

Men här är det inte kapitalet som höjer hyrorna och staten bostadsbidra-

gen, utan det är riksdagen i Helsingfors som höjer skatterna och landskapsre-

geringen som väljer att ta bort de åländska avdragen. På det sättet är man 

ännu värre än staten och kapitalet. Klassisk vänsterpolitik helt enkelt. Det här 

urholkar den åländska köpkraften betydligt.  

Min fråga till näringsministern är därför; anser näringsministern att det är 

en långsiktig ekonomisk politik? Eller är det såsom med staten och kapitalet; 

fast upphovsmannen och artisterna har blå och gröna namn så är det den 

röda politiken som lyser igenom? 

Minister Fredrik Karlström  

Herr talman! Jag har flera gånger själv i den här salen använt ”staten och ka-

pitalet”. Det är en bra källa att hämta inspiration ifrån.  

När det kommer till den åländska köpkraften är det ganska intressant. Om 

ltl Axel Jonsson har läst ÅSUB:s senaste rapport om BNP-utvecklingen på 

Åland så ser man ganska klart och tydligt att den åländska BNP per capita, 

även med köpkraft korrigerat, ligger betydligt högre än både Sverige och Fin-

land. Den vanliga ålänningen har faktiskt idag redan en starkare köpkraft än 

vad många runtomkring oss i våra grannregioner har. Jag håller personligen 

med om att det bästa sättet att stimulera är många gånger att sänka skatten 

eller att införa avdrag. För varje skatt som staten eller landskapet sätter på ett 

företag eller medborgare ska någon betala som vi sedan ska fördela till någon 

annan.  

Den näringspolitik som jag personligen håller på att rita upp för framtiden 

går betydligt mindre ut på bidrag och mycket mera på att man ska hitta andra 

instrument såsom exempelvis avdragsmöjligheten. Det skulle vara avdrag om 

man anställer en person och kanske ett annat avdrag om man anställer någon 

långtidsarbetslös person. Målsättningen är klar.  

Däremot ska vi också vara väldigt ärliga med att vi även på Åland har en 

ekonomisk svacka just nu. Vi har ett bättre utgångsläge än många andra reg-

ioner och länder i världen. Vi har en relativt hyfsad ekonomi i det offentliga 

om allt går som planerat. Om vi verkställer omställningsbudgeten så är vi i 

balans år 2015. Vi ser att kommuner som Jomala gör sig i skuldfria. Vi har 

andra kommuner med väldigt bra förutsättningar. Jämför man t.ex. med Fin-

land så ser vi att de också har bekymmer och försöker vidta åtgärder. De hö-

jer ibland skatten när det gäller momsen. 

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Ltl Axel Jonsson 

Oberoende av vilken BNP per capita vi har jämfört med omvärlden så har vi 

ett näringsliv som är anpassat efter det. Vi har ett näringsliv som behöver 

konsumenter, stöd och en stark köpkraft för att vi ska upprätthålla näringsli-

vet, vilket jag tror att näringsministern också är medveten om. Därför är det 

lite olyckligt när man läser i tidningarna om att våra åländska storföretag 

alltmera går på knäna, samtidigt som klumpsummans storlek alltmer är upp-

hängd på hatthyllan på osäker krok. Samtidigt saknas fortfarande direkta 

lösningar för situationen i Europa. Borde vi inte stöda vårt näringsliv, stärka 

köpkraften och se till att vi fortsättningsvis också kan ha det så bra som vi har 

det på Åland idag? Vi borde istället banta på den offentliga sektorns kostym 

utan att det ska gå ut över köpkraften. 

Minister Fredrik Karlström  

Herr talman! Vi är tvungna att banta den offentliga kostymen, det är vi helt 

överens om. Det har gjorts under många år, det fortsätter att göras och den 

omställningen pågår.  

Den ekonomiska svackan, som vi finner oss i nu, har egentligen inte fun-

nits de senaste 20 åren, det har varit en uppgång sedan början av 1990-talet. 

Det har inte förekommit någonsin tidigare i världen.  

Förr, när jag var ung, var det ungefär som i Bibeln, det var sju goda år och 

sju dåliga år. Så var det fram till början på 90-talet. Efter 90-talet har det 

bara gått uppför. Många gånger har man kanske fastnat i sin egen affärsmo-

dell. Det har gått så pass bra, man har inte varit hungrig för att utvecklas vi-

dare. Det medför att den här nedgången kommer att stärka många åländska 

företag, de kommer att se över sina affärsmodeller och de kommer att se vad 

den här globala utvecklingen som sker runt omkring oss innebär. Man måste 

börja titta på sin affärsmodell ur ett nytt perspektiv.  

Ltl Axel Jonsson 

Jag delar näringsministerns uppfattning, självklart kan kriser hjälpa till och 

stärka näringslivet och nya idéer kan komma fram. Men näringslivet behöver 

fortfarande konsumenter, någon som köper deras varor och tjänster för att 

det ska snurra runt. Retorik hit och dit, men den förra regeringen tog bort det 

allmänna avdraget. Nuvarande regering har redan tagit bort sjukkostnadsav-

draget. Det här innebär mer än 30 miljoner mindre i plånboken för ålänning-

arna och för näringslivet.  

Mot den bakgrunden tycker jag att det står klart och tydligt att det numera 

bara är Ålands Framtid som är Ålands enda riktiga borgerliga alternativ. 

Vilka andra slutsatser kan man dra av detta? 

Minister Fredrik Karlström  

Herr talman! Det skulle vara intressant att se hur ltl Axel Jonsson, som ord-

förande för Ålands enda borgerliga parti, tänkte finansiera de 30 miljonerna 

de kommande åren för att få budgeten i balans? Det kan vi gärna diskutera 

vidare. 

Jag vill dock att ltl Jonsson tänker på att vi har en BNP per capita som är 

betydligt mycket högre än i både Sverige och Finland. Vår beskattning, det 

finska beskattningssystemet, är mera kreativt och bättre än det svenska sy-

stemet. Vi har ingen fastighetsskatt för fastboende på Åland. Vi har lägre 

skatt på löner, vi har lägre skatt i kommunerna än vad man har i omkringlig-
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gande regioner. Vi har alltså en stark köpkraft på Åland, som kan bli ännu 

starkare. Jag håller helt med om principen att det allmänna avdraget borde 

funnits kvar och kanske höjts i tider när den offentliga ekonomin var stark. 

Fem procents avdrag ger ungefär 5 miljoner euro mer i köpkraft hos konsu-

menterna. Det fanns möjligheter till det, vi tror att vi kan komma tillbaka dit 

men vi måste ha ekonomin i balans först och det har vi 2015. 

Talmannen 

Nästa fråga ges till ltl Torsten Sundblom. 

Ltl Torsten Sundblom 

Herr talman! En affär som det har varit ganska tyst om på sistone är M/S 

Skarven. Jag skulle gärna vilja veta om landskapsregeringen har någon in-

formation att ge om återkravet med anledning av skiljedomen? 

Minister Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Vi ligger i en juridisk process, som alla är i salen väl känner till. 

Den goda nyheten under den senaste tiden är att det belopp som den estniska 

staten krävde av oss i form av 140 000 euro, så den estniska domstolen har 

gjort den bedömningen att vi från landskapets sida inte behöver betala den 

avgiften. Det som fanns prognostiserat som en utgift på en 140 000, om jag 

minns rätt, kommer vi inte att behöva betala. Det är ju positivt. 

Vad sedan gäller domstolsprocessen och resultatet så är det en pågående 

process som sakta men säkert går framåt. Det är min avsikt att informera lag-

tinget, i första hand finans- och näringsutskottet som har frågat efter inform-

ationen tidigare, så fort vi ha nyheter att meddela. 

Ltl Torsten Sundblom 

Det var en positiv sak att vi kanske slipper betala summan på 145 000 som 

det stod i budgeten. Finns det annars någon information eller hopp i den här 

domen om att vi ska få någon ersättning tillbaka? Eller ska vi förbereda oss 

på att börja avskriva det snart? 

Minister Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Den förra landskapsregeringen gjorde bedömningen att här 

fanns goda möjligheter att erhålla skadestånd för den skada som landskapet 

har lidit, främst ekonomisk. Den här landskapsregeringen fortsätter på exakt 

samma inslaget spår, det finns inga förändringar där.  

Jag brukar beskyllas för att vara en tidsoptimist vilket jag kan tillstå att jag 

är. Men det är nog alldeles för tidigt att på något vis sänka garden i den här 

processen. Vi drever den här processen till slut helt enkelt därför att det finns 

en samstämmighet och det finns en stark tro på att vi kommer att vinna det 

här fallet. 

Ltl Torsten Sundblom 

Jag tackar för det svaret tillsvidare. 

Talmannen 

Nästan frågeställning inleds av Vtm Viveka Eriksson. 

Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Landskapsregeringen funderar just nu på högkostnadstaket för av-

gifterna inom ÅHS. Till det kommer också landskapsregeringens planer på 
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att ta bort sjukkostnadsavdraget, allmänt höja ÅHS-avgifterna och ytterligare 

till det kommer statens planer på att höja skatter och moms. 

Min fråga är; vilken analys har landskapsregeringen gjort? Jag förutsätter 

att man har analyserat det här läget. Jag skulle vilja få berättat hur det här 

slår mot den åländska befolkningen, enskilda människors plånbok och köp-

kraften i allmänhet och alldeles i synnerhet gentemot barnfamiljer, mycket 

svårt sjuka, multihandikappade och människor som har svaga inkomster? 

Minister Carina Aaltonen  

Tack, herr talman! Vi befinner oss minsann i ett svårt läge beträffande den 

åländska ekonomin. Det räcker inte bara med att skära i kostnaderna utan vi 

måste också se till att vi kan öka intäkterna. 

När det handlar om människor som har väldigt små inkomster och som är 

väldigt sjuka så är det hela regeringens vilja att inte ytterligare försämra deras 

situation. Därför arbetar vi som bäst på med ett helt åtgärdspaket som på 

olika sätt ska kunna lindra för just den här målgruppen. Samtidigt ser vi 

också över hur vi kan göra förbättringar också för barnfamiljer. Jag vill inte 

föregå det här arbetet. Nästa vecka kommer vi att inleda intensiva budgetdis-

kussioner i regeringen och vi måste ha helhetsbilden klar för oss. Vi måste se 

vilka insatser vi kan gå in med från regeringens sida och var bedömer att man 

kan göra eventuella höjningar till exempel av högkostnadsskyddet för perso-

ner mellan 18 och 65 år, medan vi istället kanske kan komma med mindre 

höjningar för de andra grupperna. 

Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Vi är alla medvetna om att vi måste hantera den ekonomiska situat-

ionen vi befinner oss i. De åtgärder som landskapsregeringen gör ska ju inte 

förstärka en ekonomisk kris genom att också minska på köpkraften i de 

åländska hushållen. De åtgärder som nu är planerade slår sammantaget väl-

digt hårt mot hushållen. Är det ministerns och landskapsregeringens avsikt 

att gå vidare med alla de här åtgärderna som jag har räknat upp; sänkt sjuk-

kostnadsavdrag, höja ÅHS-avgiftstak och öka avgifterna i ÅHS? 

Minister Carina Aaltonen  

Vi kommer att samla de olika åtgärderna och se vilka åtgärder vi kan gå vi-

dare med och var vi kan införa lättnader. Åtgärder görs inte bara på land-

skapsnivå där man t.ex. tar bort sjukkostnadsavdraget, det handlar också 

mycket om vad som görs i kommunerna. Alla som sitter på kommunala för-

troendeuppdrag har också ett viktigt ansvar att inte heller spä på barnfamil-

jernas och låginkomsttagares brist på köpkraft. Vi måste tillsammans försöka 

få den åländska ekonomin att balansera. Tillsammans har landskapet och 

kommunerna en halv miljard euro att spendera. Vi får försöka se hur vi kan få 

den här summa att gå ihop. 

Vtm Viveka Eriksson 

Talman! I landskapsregerings ekvation, om man nu för över det på kommu-

nerna som ministern gjorde, så är det också aktuellt att minska landskapsan-

delarna till kommunerna betydligt. Det kan betyda att kommunerna ytterli-

gare måste höja kommunalskatterna, samtidigt som kommunerna nu måste 

höja skatterna för att kunna sköta det som är lagstadgat, som vi gemensamt 

har bestämt att ska skötas av samhället. Det är ganska mycket pålagt som 
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kommunerna ska sköta. Med minskad ekonomi i kommunerna är det svårt 

att leva upp till lagstiftningen.  

Jag hoppas verkligen att landskapsregeringen väldigt, väldigt noga analy-

serar vad det betyder för det åländska samhällets köpkraft innan man nu tar 

de här besluten bl.a. om sjukkostnadsavdraget.  

Minister Carina Aaltonen  

Det är ju lite intressant att få höra vtm Viveka Eriksson säga att det skulle 

vara den här regeringen som för över mera kostnader på kommunerna. Om vi 

skulle ha gått in för det förslag som den tidigare regeringen lade så skulle 

man ha överfört hela sjukkostnadsavdraget på kommunerna, 1,5 miljoner 

euro i minskade inkomster till kommunerna. Detta kan vi från regeringen 

inte gå med på. Vi vet ju också hur viktigt det är för kommunerna att behålla 

en bra ekonomi för att kunna sätta pengar på barnomsorg, äldreomsorg och 

skola. Genom att vi nu lyfter bort sjukkostnadsavdraget så måste vi då hitta 

andra sätt att stöda de grupper i samhället som har de lägsta inkomsterna, 

vilket vi ska komma med förslag på i budgeten. 

Talmannen 

Nästa fråga ställs av ltl Gunnar Jansson.  

Ltl Gunnar Jansson 

Herr talman! Jag riktar min fråga gällande tillsättande av tjänsten som för-

valtningschef till lantrådet. 

Värderade lantråd, med någon erfarenhet i ämnet så upplever jag att det 

rentav är förödande att landskapets högsta tjänst är obesatt. Den erfarenhet-

en som jag talar om är att jag innehade den tjänsten i tiden på 70–80-talen. 

När reglerna för förvaltningschefstjänsten avfattades 2006 så sade jag att 

detta inte kommer att fungera. Att konstruera tjänsteförhållande på den ut-

satta positionen utan anställningstrygghet kommer bara inte att gå. Jag på-

står inte att det här är enda orsaken, men jag ser det som uppenbart att det är 

något fel i konstruktionen. 

Hur är nu situationen när det gäller besättande av tjänsten som förvalt-

ningschef i landskapsförvaltningen? 

Lantrådet Camilla Gunell 

Tack för frågan, den är synnerligen aktuell. Det är en fråga som vi jobbar med 

mycket intensivt. Att säga att tjänsten är obesatt är delvis sant. Tjänsten är 

besatt så att den tillfälligt sköts av social- och miljöavdelningen avdelnings-

chef Carina Strand. På det sättet upprätthålls funktionerna och arbetet funge-

rar ändå tillfredsställande. 

 Naturligtvis är det landskapsregeringens ambition att så fort som möjligt 

få den här tjänsten tillsatt. Vi har haft tjänsten utlyst två gångar, först under 

sommartid när det alltid är svårt att rekrytera och därför vi gick vi ut en om-

gång till här på höstkanten. Den tiden gick ut i tisdags och nu värderar vi si-

tuationen. Det är vår ambition att komma till resultat inom nästa vecka.  

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman Jansson! Min ursprungsfråga innehöll också tanken om att 

det kan finnas något fel i konstruktionen. Min tilläggsfråga till lantrådet 

är därför; överväger regeringen att eventuellt se över villkoren för an-

ställningsförhållandet till denna tjänst? Jag vill hävda att det skulle vara 
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nödvändigt att göra det. Det säger jag igen med någon erfarenhet i äm-

net, men också därför att jag ser det som bekymmersamt att en sådan 

här tjänst i den egna förvaltningen väcker ett så litet intresse. En positiv 

personalpolitik brukar gå i den motsatta riktningen, så var det tidigare i 

varje fall. Tjänster inom förvaltningen fann intresse i förvaltningen. Det 

måste bero på någonting att så inte är fallet nu. Vad borde därför göras? 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

För att vara mycket kortfattad; ja. Det är min absoluta syn efter den här 

rekryteringsprocessen. Även innan rekryteringsprocessen inleddes så 

kunde man konstatera att det finns ett behov av att revidera förvalt-

ningslagen. Som den nu är konstruerad så är det mycket svårt att rekry-

tera. Det är också mycket svårt att inneha denna självstyrelsens högsta 

position därför att den innefattar både för många uppdrag både i form 

av rättschef och förvaltningsledare och någon slags politisk medarbetare 

till regeringen. Här finns all anledning att se över lagen och vi kommer 

att göra det.  

Talmannen 

Nästa fråga ges till ltl Mats Perämaa. 

Ltl Mats Perämaa 

Talman! Jag önskar ställa min fråga till lantrådet. 

Under förra veckan, under lantrådets frånvaro en dag, behandlades en 

skriftlig fråga om landskapsregeringens agerande i samband med bränsle-

upphandling. Den frågan har under processens gång förts till marknadsdom-

stolen för avgörande av en missnöjd part. Som bekant är frågan också poli-

sanmäld.  

Under behandlingen förra veckan framförde jag liberalernas önskemål om 

att det skulle utföras en intern revision av frågan. Vi bad då infrastrukturmi-

nistern föra fram hälsningen till lantrådet om vårt önskemål. Enligt infra-

strukturministerns uppfattning hade allting gått rätt till i hanteringen. Väl så. 

Infrastrukturministern sade också att hon välkomnar alla tänkbara utred-

ningar i den här frågan. 

Har hälsningen gått fram och har lantrådet initierat en revision av frågan? 

Lantrådet Camilla Gunell 

Kort svar; ja. 

Ltl Mats Perämaa 

Tack för det. 

Frågestunden slutar 

Frågestunden är därmed avslutad. Plenum hålls idag klockan 10.30. 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 26 ledamöter är närvarande. 

Talman Britt Lundberg anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av delta-

gande i yrkeshögskolan Arcadas förvaltningsråd. Lagtingsledamoten Harry Jansson an-

håller om ledighet från dagens plenum på grund av styrelsemöte och planeringsdag. Be-

viljas. 

Bordläggning 

1 Planer och projekt vid Natura 2000-områden 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 11/2011-2012) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2011-2012) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 07.11.2012. Godkänt.   

Föredras 

2 Verksamhet vid Naturbruksskolan 

Landskapsregeringens svar 
Ltl Brage Eklunds skriftliga fråga (SF 12/2011-2012) 

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 besva-

ras.  

För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan de övriga yttranden inte 

får överstiga tre minuter. 

Svaret kommer att ges av lantrådet. 
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Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! I första tilläggsbudgeten för 2012 föreslås landskapsrege-

ringen under moment 43.40.75. ett tillägg om 250 000 euro för ombyggnad 

av Naturbruksskolan för kontorsändamål. Under samma moment tillägger fi-

nans- och näringsutskottet att ” landskapsregeringen bör snarast fastställa 

vilka verksamheter som ska flytta till naturbruksskolans lokaliteter varefter 

de upptagna medlen kan användas för ombyggnad och renovering”. 

Med hänvisning till 37 § i lagtingsordningen vill jag ställa följande skrift-

liga fråga: När tänker landskapsregeringen ge besked om vilken verksamhet 

som ska utlokaliseras till naturbruksskolan så att de reserverade medlen kan 

frigöras och en renovering kan påbörjas? 

Lantrådet Camilla Gunell 

Tack, för det. Vår ambition är att senast i samband med budgeten för 2013 

kunna visa på ett helhetskoncept för naturbruksskolans nyttjande.  

Det är en stor byggnad, en skolbyggnad på 1800 kvadratmeter. Det är vik-

tigt att man hittar en optimal och även driftsmässigt anpassad rimlig kostnad 

för att driva den här stora byggnaden vidare.  

Vi för diskussioner inom vår egen förvaltning men också med andra intres-

senter, både från kommunalt och privat håll, som har visat intresse för att 

verka i den här byggnaden Vi försöker hitta ett helhetskoncept för byggna-

dens användning så att det blir så optimalt som möjligt.  

Ltl Brage Eklund 

I regeringsprogrammet under rubriken ”Full sysselsättning och modern nä-

ringspolitik” skriver regeringen: ”En översyn av näringsavdelningen och 

dess funktioner genomförs där ett bildande av en byrå för primärnäringar-

na övervägs samt en utlokalisering av den samma till Ålands landsbygds-

centrum för att där skapa en stark helhet för primärnäringarnas behov och 

utveckling.”  

Jag har hört att landskapsregeringen fortfarande inte har kunnat be-

stämma vilka enheter som ska flyttas ut till naturbruksskolan och under tiden 

betalar landskapsregeringen dyra hyror på stadens mest attraktiva kontors-

områden för sin personal bara p.g.a. att landskapsregeringen inte vågar fatta 

obekväma beslut. Vad är det som bekymrar? Det har nästan gått ett år sedan 

landskapsregeringen tillträdde och beslutet om vem som ska utlokaliseras har 

fortfarande inte fattats. 

Lantrådet Camilla Gunell 

Vi är absolut inte rädda för att fatta obekväma beslut. Däremot är det viktigt 

att fatta långsiktigt rationella och kloka beslut. Det är absolut landskapsrege-

ringens ambition, och det kommer även att bli så när självstyrelsegården tas i 

bruk igen efter renoveringen, att vi kommer ner i externa hyror med ungefär 

100 000 euro per år.  

Sedan har vi myndigheter som också hyr upp lokaler på stan, t.ex. ÅMHN 

och AMS och den typen av egna myndigheter. Där har vi inte som ambition 

att flytta på dem, utan de är där de är.  

Det som står i regeringsprogrammet är fortfarande riktgivande för de dis-

kussioner som förs i regeringen och kan bli en del av lösningen. Naturbruks-

skolan är en lokal på 1800 kvadratmeter, det är en skolbyggnad med gymnas-

tiksalar, stora matsalar och det gäller att hitta en optimal användning för hela 
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huset. Annars kan det också bli väldigt dyra arbetsplatser per styck om man 

har för få i en stor lokal.  

Ltl Brage Eklund 

Redan i den ordinarie budgeten stod det i de allmänna skrivningarna att man 

ska göra något åt den här lokalen och att man ska utlokalisera vissa byråer el-

ler avdelningar.  

Hur har landskapsregeringen tänkt uppnå de här budgetmålen om man 

inte har så stort bekymmer att fatta beslut om vem som ska komma dit?  

Med en viss förvåning läser man i lokaltidningarna att ett parti har varit på 

besök till naturbruksskolan och de är förvånade över att ombyggnader inte 

har påbörjats. Fungerar inte kommunikationen mellan partierna i landskaps-

regeringen så att man vet vad den ena och den andra gör? Då kan jag förstå 

att det blir en viss fördröjning på beslutet om vem som ska utlokaliseras. 

Hänger det på någon enskild minister i landskapsregeringen eller vad är be-

kymret när det gäller att bestämma sig? Ett år har gått, löften har getts i både 

regeringsprogram och budgeten och det är bara ett beslut som saknas. Jag får 

uppfattningen att landskapsregeringen har lite beslutsvånda i det här.   

Lantrådet Camilla Gunell 

Vår målsättning är att den här byggnaden ska användas, det här området le-

vandegöras och att det blir så resurseffektivt och optimalt som möjligt. Land-

skapet har inte behov av att använda hela byggnaden. Vi försöker hitta ett 

koncept där också andra intressenter finns med, både privata och kommu-

nala, eftersom 1800 kvadratmeter är jättestor byggnad. För att bygga om na-

turbruksskolan till kontorslokaler krävs handikappanpassningar, receptioner, 

IT-support, telefon och vaktmästeri osv. Det gäller nu för oss att hitta en total 

ekonomisk förnuftig lösning för hela bygganden och det jobbar vi med och 

hoppas kunna presentera i samband med budget 2013. 

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

3 Utsläppshandel fas III 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 21/2011-2012) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 22/2011-2012) 
Landskapsregeringens kompletterande lagförslag (LF 22a/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 betän-

kandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkän-

nas? Godkänt. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Först föreläggs det ursprungliga lagförslaget för antagande i andra behandling. Begärs 

ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra be-

handling är avslutad.  

Föreläggs det kompletterande lagförslaget för antagande i andra behandling. Begärs or-

det? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behand-

ling är avslutad.  
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Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 

Enda behandling 

4 Kortrutt i skärgården 

Ltl Mats Perämaas förslag till åtgärdsuppmaning 
Landskapsregeringens svar (S 2/2011-2012-s) 
Ltl Mats Perämaas m.fl. spörsmål (S 2/2011-2012)  

Under diskussionen, som förklarades avslutad vid plenum 20.09.2012, har lagtingsle-

damoten Mats Perämaa, understödd av lagtingsledamoten Brage Eklund, föreslagit att 

lagtinget skulle godkänna en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen av följande ly-

delse: ”Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utan dröjsmål tillsätta en parla-

mentarisk kommitté med uppdrag att skyndsamt utarbeta en konkret handlingsplan 

och föreslå prioriteringsordning för kortruttens förverkligande i skärgårdstrafiken.”    

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.  

Omröstning kommer att verkställas.  

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Jag begär om öppen omröstning. 

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Jag ber att få understöda. 

Talmannen 

Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att landskapsregeringens svar 

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

damoten förslag till åtgärdsuppmaning röstar nej. Kan omröstningspropositionen god-

kännas? Godkänd.  

Lagtingsledamoten Mats Perämaa har med understöd av lagtingsledamoten Katrin Sjö-

gren föreslagit att en öppen omröstning ska hållas. En öppen omröstning kommer där-

för att verkställas.  

Jag ber lagtingsledamöterna Tony Asumaa och Petri Carlsson att biträda vid rösträk-

ningen.  

Omröstning sker efter upprop. 

Upprop. 

Omröstningen har utfallit så att 18 ja-röster har avgivits, 9 nej-röster och 3 ledamöter är 

frånvarande. Lagtinget har alltså beslutat anteckna landskapsregeringens svar för kän-

nedom.   

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.  

Plenum slutar 

Enligt lagtingsordningen 16 § fattar lagtinget beslut om tidpunkten för det nya arbetså-

rets början. Talmanskonferensens föreslår att lagtinget ska sammankomma till nytt ar-

betsår måndagen den 5 november 2012. Kan förslaget omfattas? Förslaget är omfattat.  

Nästa plenum hålls således 05.11 .2010 klockan 12.00, då lagtinget samlas för att välja 

presidium för arbetsåret 2012-2013. Presidiet kan dock sammankalla lagtinget därfö-

rinnan, om det är nödvändigt. Plenum är avslutat. 
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